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LEDER

I årets rapport har vi «MS i et livsløp» som hovedtema. 
Dette rommer utrolig mye. Vi er mange som lever 
neste hele livet med diagnosen, og alle har vi ulike 
livsløp. Jeg ønsker å dele noen av mine tanker om 
dette. Som alltid har vi mange interessante artikler 
rundt temaet, både om forskning, fra ulike fag- 
personer, og vi formidler erfaringer fra folk som 
lever med MS. 

MS-forbundets landsmøte ble gjennomført på 
Gardermoen fra 4. til 6. november. Jeg fikk ny tillit 
og ble gjenvalgt som leder. Tusen takk! På landsmøtet 
ble det også vedtatt et nytt strategi- og handlings-
program for perioden 2022-2024. Styret arbeidet 
dette frem i løpet av hele 2022, og vi i det nyvalgte 
styret er glade for at hovedtrekkene i programmet 
ble vedtatt. 

Vi har tre prioriterte oppgaver i perioden 2023–2024:
1. Organisasjonsutvikling gjennom å styrke 

dialogen, utvikle og tilby skolering av tillitsvalgte 
i hele organisasjonen. Likepersonsarbeid og 
brukermedvirkning skal ha særlig fokus. 

2. Øke fokus og styrke tilbudet til prioriterte 
grupper. Gruppene som prioriteres i perioden, 
er: barn med MS, unge med MS, personer med 
progressiv MS og barnefamilier der mor eller far 
har MS.

3. Være en tydelig å synlig stemme i det offentlige 
rom, gjennom å drive målrettet og god informa-
sjon, og delta på interessepolitiske arenaer, 
lokalt og sentralt. 

Jeg ser fram til den neste perioden og til mye godt 
arbeid. Som dere ser, er både unge med MS, barn 
med MS og familier prioriterte grupper. Vi har allerede 
gjort en god del for disse gruppene med flere egne 
arrangementer. Likevel gjenstår mye arbeid, og jeg 
er glad for denne prioriteringen. 

Som mange av dere vet, fikk jeg diagnosen som 
24-åring. Den gangen var det ingen oppfølging i 

form av behandling eller hjelp til mestring. Likevel 
opplevdes det ikke som et mørke. Kanskje var det 
fordi symptomene var gått tilbake, og jeg tenkte at 
dette ikke ville påvirke livet mitt i særlig grad. 

Heldigvis gikk det mange år før jeg måtte ta  
diagnosen inn over meg. Hverken jeg eller andre har 
fasiten på hvordan man mestrer livet med MS. Ikke 
helsepersonell og heller ikke vi som har levd store 
deler av livet med diagnosen. Det er mange «følelses- 
messige prosesser man skal gjennom» som Borghild 
Finsveen sier i intervjuet på side 15. Selv har jeg i 
mange år opplevd diagnosen som en fugl som sitter 
på skuldra, og som alltid er med meg. I perioder er den 
en sterk rovfugl som vil angripe meg. I slike perioder 
er hjelp og støtte fra andre avgjørende. I andre 
perioder oppleves MS-en som fjærlett sommerfugl 
som ikke krever oppmerksomhet. Jeg tror alle som 
lever med kronisk sykdom, kan kjenne seg igjen i 
beskrivelsen. Man blir liksom aldri ferdig med å 
«mestre». Det skjer alltid noe nytt. Både vi i MS- 
forbundet og fagpersoner i helsetjenesten må legge 
til rette for at vi kan få nødvendig hjelp og støtte i 
alle livsfaser. Og riktig hjelp tilpasset den fasen vi er 
i. Dessverre er det fortsatt vanskelig å få nødvendig 
hjelp når man strever med den psykiske helsen.  
Slik skal det IKKE være! 

Jeg er glad for at det fra ECTRIMS refereres til innlegg 
om mer persontilpasset behandling. Det er fremtiden 
og veien å gå for at personer med MS kan leve hele 
livet med tilpasset behandling og oppfølging. Felles-
skapet i MS-forbundet bidrar i tillegg til optimisme 
og en lysere mørketid. En slik fremtid er lys for meg!

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

En lysere mørketid?
Lise Johnsen, styreleder MS-forbundet
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KOMMENTAR

TEKST: TRYGVE HOLMØY

Bortsett fra at det er svært mange andre sykdommer 
som også påvises best med MR, var argumentet på 
sitt vis logisk: Ettersom det ikke fantes behandling, 
var pasienten lykkeligst som uvitende.

Verden går heldigvis framover. I år fikk vi ny Nasjonal 
faglig retningslinje for utredning og behandling av 
multippel sklerose. Den setter strenge krav til rask 
utredning og diagnostikk, slik at pasientene så tidlig 
som mulig kan starte den mest effektive behandlingen. 
Nevrologene skal ikke lenger starte med de minst 
effektive medisinene først, men tilby de fleste 
pasientene de mest effektive med en gang. Årsaken 
er at flere studier de senere årene har vist at mange 
flere da bevarer et godt funksjonsnivå. Dessuten har 
vi lært at risikoen ved de mest effektive medisinene, 
dersom de blir brukt på riktig måte hos riktig pasient, 
er svært liten.  

Norge har vært et av landene som var tidlig ute med 
å anbefale å bruke de mest effektive MS-medisinene 
først. Ved årets MS-kongress kom det fram at 
velutviklede land som Tyskland, der nevrologene er 
minst like dyktige som her, fortsatt har retningslinjer 
som anbefaler det motsatte.  

Betyr dette at vi kan lene oss tilbake og være fornøyd 
med oss selv og tingenes tilstand i Norge?
Absolutt ikke. Vi har fortsatt mange uløste oppgaver. 
På noen områder går vi for sakte framover. 

Ett område der vi har gått sakte framover, er hemato- 
poetisk stamcelletransplantasjon, ofte bare forkortet 

Retningslinjer og stamceller

Da jeg studerte medisin på 1980-tallet, hadde ingen norske sykehus MR.  
Vår lærer i radiologi, eller røntgen som det da het, mente at vi heller ikke trengte 

det: «Den eneste sykdommen man bare kan se på MR, var MS. Og den 
diagnosen kan man ikke få stillet sent nok.» 

til stamcellebehandling. Denne behandlingsformen 
ble tatt i bruk i 1995 i USA. Nevrologen Bodvar Vandvik 
og immunologen Torstein Egeland tok initiativet til å 
starte opp på Rikshospitalet i Oslo få år senere. I 
ettertid er det lett å se at det var synd at de ikke fikk 
tilslutning til dette initiativet. Den tilgjengelige MS- 
behandlingen var mye dårligere i dag, og stamcelle-
behandling hadde representert et stort framskritt.  

I dag er annen MS-behandling mye bedre. Inntil 
resultatene av RAM-MS og andre sammenlignende 
studier foreligger, er det ikke så lett å være sikker på 
hva som er best. På den annen side er stamcelle- 
behandlingen også blitt mye sikrere. Resultatene  
fra stadig flere oppfølgingsstudier viser tydelig at 
stamcellebehandling er svært effektiv for pasienter 
med aktiv relapsing-remitting MS. Risikoen ved 
behandlingen, slik den utføres i Norge, Sverige og 
Danmark er ikke større enn at flere pasienter burde 
fått anledning til å velge denne behandlingsformen. 

Hematopoetisk stamcelletransplantasjon er ikke 
løsningen for alle MS-pasienter. For de aller fleste 
med progressiv MS vil stamcellebehandling antagelig 
være mer skadelig enn nyttig. Også for mange med 
relapsing-remitting MS vil medikamenter antagelig 
være et bedre valg. Men pasienter bør få mye større 
medbestemmelsesrett på dette området enn de 
har i dag.

Det er i år bestemt at Nasjonal kompetansetjeneste 
for MS ved Haukeland skal erstattes av et kompe-
tansenettverk. Kompetansenettverk er vel og bra, men 
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innebærer en betydelig reduksjon av bevilgningene. 
Kompetansetjenesten for MS har vært en viktig 
motor for utviklingen innen MS-feltet i Norge, også 
for at vi har kommet i gang med stamcelletransplan-
tasjon. Uten kompetansetjenesten ville vi ikke hatt 
RAM-MS, som er en av de viktigste kliniske studiene 
innen MS i dag. 

Et annet viktig bidrag fra kompetansetjenesten er 
studien av mesenkymale stamceller ved progressiv 
MS. Disse stamcellene håper vi skal kunne erstatte 
syke og døde nerveceller, og er en helt annen type 
enn de som benyttes ved hematopoetisk stamcelle-
transplantasjon. Kun framtiden vil kunne vise om 
behandlingen fører fram. Men dersom vi ikke prøver, 
kommer vi ikke framover. 

Det har vært en stor inspirasjon å se entusiasmen og 
håpet i øynene hos pasientene som har gått inn i 
denne studien. Jeg tar det med meg inn i det nye 
året, og håper flere får anledning til å ta del i slike 
studier.   

«Hematopoetisk stam- 
celletransplantasjon er 
ikke løsningen for alle 
MS-pasienter. For de aller 
fleste med progressiv MS 
vil stamcellebehandling 
antagelig være mer  
skadelig enn nyttig.»
Trygve Holmøy, overlege og professor, Akershus 
universitetssykehus. (Foto: Kristi Herje Haga)

Resultatene fra stadig flere oppfølgingsstudier viser tydelig at stamcellebehandling er svært effektiv for pasienter med 
aktiv relapsing-remitting MS. (Foto: iStock)
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TEKST: SILJE BERGGRAV 

– På tidligere MS-kongresser har det vært mye 
fokus på den yngre MS-befolkningen, og på den lille 
gruppen som har attakker. I år var det fint å se 
mange presentasjoner som dekket hele forløpet fra 
vugge til grav, sier Elisabeth Celius, UiO-professor 
og overlege ved Oslo universitetssykehus (OUS). 
Hun oppsummerte flere av bidragene til MS-kon-
gressen ECTRIMS på DM Arena, som arrangeres av 
Dagens Medisin.

Celius viste til flere innlegg om persontilpasset 
MS-behandling. Persontilpasset medisin, eller 
presisjonsmedisin, handler om å skreddersy den 
enkeltes egenskaper. Dette er i kontrast til evidens-
basert medisin, ofte kritisert som «behandling av 
gjennomsnittspasienten».

Mest data på attakkfasen
En studie om persontilpasset behandling som fikk 
mye oppmerksomhet under ECTRIMS, ble presentert 
av professor Jan Hillert fra Sverige. Studien tok 
utgangspunkt i svenske og internasjonale data om 
hvordan de ulike MS-medikamentene oppfører seg.  
– Vi ser at alle medikamentene har påfallende lik 
effekt på attakker, MR og handikaputvikling. Det er 
tankevekkende at de dataene vi har, som sammen-
ligner medikamenter, gjelder attakkfasen. Problemet 

– Vi må gi best mulig behandling 
for pasienten gjennom hele livet

Hva innebærer det å stå på MS-medisiner i 40-50 år? Hva vil persontilpasset 
behandling si for en MS-pasient gjennom et livsløp? Dette var hovedtema  

på årets internasjonale MS-kongress ECTRIMS, og vil dekkes fra ulike 
 perspektiver i årets MS-rapport. 

er den senere fasen hvor vi har jevn progresjon: når 
man har tatt knekken på attakkene, men pasientene 
likevel opplever forverring. Spørsmålet er hva vi gjør 
i denne fasen, sa Celius. 

– Deprimerende funn
Hun viste til en belgisk studie, som fant at kronisk 
aktive lesjoner sannsynligvis er sentrale for utvikling 
av handikap. 
– Vi får ikke disse lesjonene fram på standard 
MR-undersøkelse. Vi trenger nye måter, nye sekvenser 
som gir mulighet til å se på dette. Det er vesentlig å 
bli kvitt disse underliggende lesjonene. Til det trenger 
vi bedre medikamenter enn vi har i dag, inkludert 
stamcellebehandling, sa Celius. 

I den belgiske studien hadde de funnet at det er et 
begrenset antall B-celler i kronisk aktive lesjoner. Da 
hjelper ikke anti-B-celleterapi. Anti CD-20-medisiner 
krysser i liten grad blod-hjernebarrieren, og har i 
liten grad effekt utover attakkfasen av sykdommen.  
– Det er egentlig ganske deprimerende funn. Det vil 
bli interessant å se nærmere på medikamenter som 
har effekt på tvers av blod-hjernebarrieren. Her er 
kladribin ett medikament. Vi trenger langtidsstudier 
hvor vi sammenligner kladribin med andre høyeffek-
tive medikamenter, sa Celius. 

TEMA:

MS GJENNOM 
ET LIVSLØP
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MS GJENNOM ET LIVSLØP: PERSONTILPASSET BEHANDLING

Hun viste også til pågående studier der såkalte 
BTK-hemmere prøves ut på både attakkvis og 
progressiv MS. BTK-hemmere er en annen type 
behandling med små molekyler som potensielt kan 
krysse blod-hjernebarrieren. 

– Behandling må starte tidlig
Elisabeth Celius oppsummerte med å understreke 
betydningen av tidlig effektiv behandling i sykdoms-
forløpet. 
– Det er der vi har mulighet til å påvirke sykdommen. 
Jeg liker ikke å snakke om høyeffektiv behandling. 
All behandling skal være effektiv, og de medisinene 
som har begrenset betydning, bør man ikke bruke, 
sa Celius. 

Under ECTRIMS var det mange presentasjoner som 
viste til data på interferoner og copaxone.  
– I dag er det få som starter på disse medisinene. I 
Norge er vi heldige og bruker bare effektive preparater. 
Samtidig ser vi at det er begrenset nytte av alle 
dagens medikamenter utover i forløpet. Kanskje vil 
de nye behandlingene som er under utprøving, ha 
noe for seg her. 

Må planlegge for graviditet
Hun pekte på betydningen av å persontilpasse 
MS-behandlingen. 
– Vi har et livsløp vi skal dekke. Vi skal ikke bare 
behandle pasientene i en kort fase med masse 
attakker, men tenke helhetlig og vurdere hvilke 
følger en behandling får for pasienten gjennom et 
helt liv, sa OUS-overlegen. 

Overfor Dagens Medisin har Celius trukket fram at 
det er høy risiko for infertilitet med stamcelletrans-
plantasjon, og at kvinner med MS som ønsker barn, 
derfor vil måtte fryse ned egg og ha behov for hjelp 
for å kunne få barn senere. Dette er like aktuelt for 
menn, hvor fertilitetsbevarende behandling er 
enklere å gjennomføre.
– Jeg er opptatt av å ikke ødelegge fremtidige 
muligheter for pasientene på lang sikt. Det er viktig 
å planlegge godt for pasientene som skal leve med 
sykdommen i mange år.

Ønsker seg flere behandlingsmuligheter
I en paneldebatt under DM Arena kom flere MS- 
fagfolk inn på at persontilpasset behandling også 
innebærer at man burde kunne ta i bruk ocrelizumab 
for den lille gruppen MS-pasienter som ikke har god 
effekt av rituksimab. Elisabeth Celius trakk i tillegg 
fram ofatumumab, en ny behandling som også er 
rettet mot B-celler og har vist signifikant reduksjon i 
risiko for attakker og sykdomsprogresjon. Legemid-

delet som inneholder virkestoffet, Kesimpta, har fått 
nei av Beslutningsforum fordi prisen er for høy. 
– Jeg ønsker meg veldig at vi får muligheten til å gi 
riktig behandling til enkelte pasienter som jeg ikke 
mener burde få rituksimab. At vi ikke har muligheten 
til å velge dette for enkelte, er jeg veldig lei meg for. 

– Ikke medisiner som koster mest
Magne Fredriksen, generalsekretær i MS-forbundet, 
pekte på at de store samfunnsmessige kostnadene 
ved MS ikke er knyttet til behandling og medikamenter.
– De store kostnadene handler om tap av arbeid, 
uførhet, behov for kostbare hjelpemidler, tilrette- 
legging av bolig og store behov kommunalt knyttet til 
oppfølging, pleie og omsorg. Behandlingskostnadene 
for denne pasientgruppen i Norge er svært liten. Vi 
vet at tidlig og riktig behandling vil ha en positiv effekt 
på disse store kostnadene på sikt. Da blir disse 
økonomiske vurderingene altfor små, understreket 
Fredriksen. 

Trygve Holmøy, professor ved Universitetet i Oslo og 
leder for MS-seksjonen ved Nevroklinikken på 
Akershus universitetssykehus (Ahus), viste til at 
helsevesenet sparer svært store summer på bruken 
at off label-preparatet rituksimab. 
– Da er det rart at vi ikke får lov til å gi ocrelizumab 
eller ofatumumab til den lille andelen på fem-ti prosent 
av pasienter som får en behandlingssvikt ved 
rituksimab, mente han.   

«All behandling skal  
være effektiv, og de  
medisinene som har  
begrenset betydning,  
bør man ikke bruke»
Elisabeth Celius, UiO-professor og overlege  
ved Oslo universitetssykehus (Foto: OUS)
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MS GJENNOM ET LIVSLØP: BARN

TEKST: GUDRUN SOFIE ØSTHASSEL

– MS hos barn er en alvorlig sykdom, som må følges 
opp på rett måte for å sikre best mulig prognose, 
sier Marianne Ullestad Huun, overlege på barne- 
avdeling for nevrofag på Rikshospitalet.

MS er vanligvis oppfattet som en sykdom som 
rammer voksne, men den debuterer også hos barn 
og tenåringer. Ifølge Nasjonal kompetansetjeneste 
for MS får så mange som 3–5 prosent av alle med 
MS sykdommen før 16-årsalder. I Norge betyr det 
mellom 15–30 pasienter i året. 

Ifølge Huun har de i deres registre diagnostisert 30 
nye pasienter på barneavdelingen til Rikshospitalet 
de tre siste årene. Dette tallet er merkbart stigende. 
Huun tror det kan skyldes flere faktorer, og hun 
trekker frem tilgjengeligheten av MR og økte 
mengder av autoimmune sykdommer jevnt over 
hele befolkningen.

Fikk mye oppmerksomhet på ECTRIMS
Under årets ECTRIMS-kongress var MS hos barn et 
tema som var viet mye oppmerksomhet. Under 
åpningssesjonen ble det holdt et lengre innlegg om 
temaet av Brenda Banwell, anerkjent barnenevrolog 
ved Children’s Hospital of Philadelphia, USA. Hun 
understrekte alvorlighetsgraden av sykdommen  
hos barn. 
– MS hos barn er ofte en mer inflammatorisk sykdom 
enn hos voksne. Denne gruppen er karakterisert 
med en mye høyere attakkrate, spesielt de første seks 

Stadig flere barn får 
MS-diagnose

Antall barn som får MS-diagnosen ved Rikshospitalet, er stigende. Alle barn 
med MS i Norge burde diagnostiseres på samme sted, mener overlege.

årene av sykdommen. Det er viktig å huske på når vi 
snakker om viktigheten av behandling, sa Banwell. 

Hun understrekte også at primær progressiv MS hos 
barn er tilnærmet ikke-eksisterende, og at MS hos 
barn derfor alltid skal behandles med tilgjengelige 
medikamenter. 
– Ved vårt sykehus har vi sett at når de barna som 
ser ut til å ha en primær progressiv sykdom får 
behandling, endrer sykdommen seg til å bli en mer 
typisk attakkpreget sykdom. Det gjør at jeg mener at 
vi aldri skal slå oss til ro med å sette en primær 
progressiv diagnose hos barn. Da må vi heller 
undersøke nærmere om det kan være en helt annen 
diagnose enn MS, sa Banwell. 
       
Utfordrende å diagnostisere barn
Risikofaktorene for å utvikle MS er de samme for barn 
som de er for voksne, og ofte debuterer sykdommen 
med de samme symptomene. Ifølge Banwell er det 
uvanlig at MS debuterer før 12-årsalder. Fram til 
12-årsalder er gutter og jenter like mye representert, 
men etter 12 år er det helt tydelig flere jenter som 
får MS. Dette fortsetter også inn i voksenalder. 

Barna kan debutere med tydelige nevrologiske utfall 
som lammelser, synstap eller lignende. I disse 
tilfeller kommer de fleste barna raskt til MR og får 
diagnosen. I tilfeller hvor symptomene er mer 
diffuse, som fatigue, litt hodepine og litt prikkinger, 
kan det være vanskeligere å bli utredet. 
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Illustrasjonsbilde: Vitolda Klein/unsplash.com

http://unsplash.com
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MS GJENNOM ET LIVSLØP: BARN

– Dette er særlig vanskelig hvis barna er små. Det er 
nok også mange barn og unge som venter før de 
blir tatt på alvor og lege kontaktes, tror Marianne 
Ullestad Huun. 

Huun understreker viktigheten av å ha én fast 
fastlege over lengre tid. Hvis det er mye diffuse 
symptomer over lengre tid, vil det å gå til den samme 
legen representere en viss sikkerhet for at det 
fanges opp og man blir henvist til videre utredning.
 
Men selv om man blir henvist til spesialist til riktig 
tid, er diagnostiseringen av MS hos barn likevel mer 
utfordrende enn hos voksne, fordi det finnes så 
mange andre diagnoser med lignende symptomer og 
karakteristikker. Disse må utelukkes spesielt hos barn, 
og derfor anbefaler Nasjonal kompetansetjeneste 
for MS at diagnosen må settes etter omfattende 
utredning ved universitetssykehus med både barne- 
nevrologer og voksennevrologer som har bred 
erfaring med MS. Marianne Ullestad Huun ser helst 
at alle barn med MS i Norge blir diagnostisert på 
samme sted. 
– Vi har en veldig bred utredningspakke når det 
gjelder barn med nevrologiske utfall, som nok skiller 
seg litt fra utredningspakken for voksne. Det er fordi 
det finnes så mange andre diagnoser som kan ligne 
på MS hos barn. Det er ikke sikkert at alle barneleger 
og voksennevrologer rundt om i landet er klar over 
dette, og derfor ønsker vi på Rikshospitalet at særlig 
prepubertale barn og yngre ungdommer kommer til 
oss for diagnostikk, sier Huun.
 
Rituksimab er førstevalg
Utfordringene ved behandling av barn er at de har en 
høyere attakkrate enn voksne, og de har et høyere 
antall T2-lesjoner. Dette må tas med i vurderingen 
når man velger behandling. 
Marianne Ullestad Huun opplyser om at i Norge 
benyttes i stor grad samme behandling som hos 
voksne, altså rituksimab. 
– Vi har veldig gode resultater med rituksimab. Etter 
at vi for alvor tok det i bruk for noen år siden, har vi 
ikke opplevd at noen av barna har fått nye attakker 
etter behandlingsstart. 

I tillegg til medikamentell behandling trakk Banwell 
på ECTRIMS fram sunn livsstil som en viktig faktor 
for bedre prognose. Flere studier har vist at dette er 
spesielt viktige faktorer hos barn. En studie fra 
Canada viser at barna som var fysisk aktive, hadde 

mindre lesjoner og større hjernevolum enn de som 
ikke var i fysisk aktivitet. 

Marianne Huun forteller at det er stort fokus på 
tilrettelegging på skolen og fysisk aktivitet når det 
gjelder barn med MS. 
– Vi er veldig opptatte av tilrettelegging i skolen, for 
det er en stor del av livet til barna og ungdommene. 
       
Stor brems på hjernens utvikling
Når man får MS som barn eller ungdom, påvirker 
det hjernens utvikling. Hos voksne er det kjent at 
MS gir tapt hjernevolum – at hjernesvinnet er større 
enn det som er forventet hos friske i samme 
aldersgrupper. Hos barn og ungdommer kan dette 
få større konsekvenser, da hjernen ikke er fullstendig 
utviklet før hjernesvinnet starter. 
– Dersom man sammenligner det maksimale 
hjernevolum som friske mennesker oppnår sent i 
tenårene, med hjernevolumet til tenåringer som har 
utviklet MS som barn, er tenåringene med MS langt 
under det volumet som er forventet, sa Banwell 
under presentasjonen. 

«Dersom man sammenligner 
det maksimale hjernevolum 
som friske mennesker  
oppnår sent i tenårene, med 
hjernevolumet til tenåringer 
som har utviklet MS som 
barn, er tenåringene med 
MS langt under det volumet 
som er forventet.»
Marianne Ullestad Huun, overlege på barneavdeling for 
nevrofag på Rikshospitalet. (Foto: privat)
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Det er derfor ikke rart at lærevansker, fatigue 
(utmattelse) og depresjon er vanligere hos barn enn 
hos voksne med MS. De får ofte større kognitive 
utfall ved debut, og også over lengre tid. En av tre 
har store kognitive utfordringer. Opptil 75 prosent av 
barn med MS har fatigue. 30–50 prosent opplever 
depresjon og angst. 
– Yngre alder ved debut er assosiert med større 
kognitive utfordringer, påpekte Banwell under 
presentasjonen på ECTRIMS. Hun understreket 
likevel at det er mulig at disse kognitive utfordringene 
mange opplever i løpet av de første årene med 
sykdommen, kan gå tilbake. 

Marianne Ullestad Huun trekker fram at nevropsyko-
logisk utredning med tanke på behov for spesielle 
tiltak og behandling bør gjøres av alle, med jevne 
mellomrom, og i nært samarbeid med barnehage 
eller skole. Også Banwell understreket viktigheten 
av en nevropsykologisk vurdering og tilrettelegging 
på skole. 

Når det gjelder angst og depresjon, presenterte 
Banwell forskning som viser at mødrene til barn med 
MS har en høyere forekomst av depresjon. Mental 
helse er ikke bare viktig hos det enkelte barnet som 
har MS, men det er viktig å tenke på mental helse 
som en helhet i en familie hvor det er MS. 

Ønsker mer samarbeid i framtiden
Marianne Ullestad Huun understreker at det viktig med 
et tett samarbeid over hele landet, og på tvers av 
faggruppene barnenevrologer og voksennevrologer. 
– Siden Nasjonal kompetansetjeneste for MS skal 
legges ned fra nyttår, har vi valgt å etablere et 
kompetansenettverk for barn med MS. Grunnen er 
at vi må forsøke å holde kontakten med barneleger 
og nevrologer rundt om i landet. Vi møtes digitalt og 
tar opp viktige tema, informerer om hvordan praksisen 
er hos oss på Rikshospitalet, og diskuterer kasus fra 
hele landet. 

Nettverket ble opprettet høsten 2022, og har som 
mål å møtes tre–fire ganger i året. 
– Barnenevrologer og voksennevrologene er 
eksperter på ulike områder, og når det kommer til 
MS hos barn er det ingen av oss som kan operere 
alene. Barna er helt avhengige av at det er et godt 
samarbeid på tvers av gruppene, avslutter Huun.    

MS-forbundet vedtok på sitt landsmøte  
i november strategi- og handlingsplan 
for 2023-2024. Her ble det vedtatt at 
forbundet skal jobbe med å øke fokus  
og styrke tilbudet til barn med MS. 

MS-forbundet mener at diagnostisering 
og behandling av barn bør samles på et 
sted med høy kompetanse og erfaring. 
–  Kompleksiteten og et lavt antall barn 
tilsier at det må spisskompetanse til for å 
sikre at diagnostikk og behandling holder 
høy kvalitet. Det er antagelig hensikts-
messig at noen få fagmiljøer har et ekstra 
fokus på barn med MS og tilbudet deres. 
Kanskje vil det være gode grunner for å 
samle slike høyspesialiserte fagmiljøer 
på få steder i landet, sier generalsekretær 
Magne Wang Fredriksen.

Lars Bø og Øivind Torkildsen fra Nasjonal 
kompetansetjeneste for MS er enige i at 
MS hos barn krever et tett og godt 
samarbeid mellom nevrologer og barne-
leger. De ser gjerne at barn og yngre bør 
diagnostiseres på sykehus med tilstrek-
kelig fagkompetanse, men ikke at det 
nødvendigvis betyr å samle all diagnostikk 
på ett sted. 

– MS-kompetansetjenesten skal om- 
dannes til Nasjonalt kompetansenettverk 
for MS fra 1. januar, og vil gjerne delta i et 
nettverk for barn med MS. Vi er enig med 
Magne Wang Fredriksen i at kompleksi- 
teten, og et det relativt lave antallet barn 
tilsier at denne oppgaven nok bør samles 
til spesialiserte fagmiljøer på få steder i 
landet, gjerne steder hvor nevrologene har 
stor erfaring med voksne med MS. Det er 
derimot ikke enighet i det nevrologiske 
eller pediatriske fagmiljøet om at dette 
tilsier at alle prepubertale barn og yngre 
ungdommer skal diagnostiseres på 
Rikshospitalet, uttaler Lars Bø til MS- 
rapporten. 

!
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TEKST: GUDRUN SOFIE ØSTHASSEL

MS-diagnosen blir oftest gitt til kvinner i fertil alder. 
Sykdommen har derfor stor betydning for graviditet 
og amming. Tall fra MS-registeret viser at omtrent én 
av tre MS-pasienter som får behandling, går på 
rituksimab som immunmodulerende behandling mot 
MS. Bruk av rituksimab og amming er derfor en 
aktuell problemstilling for mange. 

Brit Ellen Rød er førsteforfatter i en nylig publisert 
artikkel hvor det konkluderes med at amming anses 
som trygt for kvinner som behandles med rituksimab. 
Rød er lege i spesialisering i nevrologi og stipendiat 
ved Haukeland universitetssjukehus, og hun er 
tilknyttet forskningssenteret Neuro-SysMed. 
Resultatene viser at rituksimab ikke går over via 
morsmelk til babyen, og er helt trygt under amming. 
       
Aktuell problemstilling for mange
– Rituksimab er et monoklonalt antistoff som binder 
seg til CD20, et protein som finnes på B-cellene. I 
praksis fjerner legemiddelet B-cellene fra blodet. 
Rituksimab er veldig effektiv mot attakkvis MS, og 
de aller fleste som får MS i dag starter på denne 
behandlingen, sier Rød.

De første tre månedene etter fødsel er assosiert med 
økt fare for MS-attakk, og derfor kan det være viktig 
å starte tidlig på immunmodulerende behandling.

Amming har flere helsefordeler for både mor og barn. 
Det er også knyttet til lavere risiko for postpartum- 
attakk, attakk de første tre månedene etter fødsel.
De fleste godkjente preparatavtaler, som Felleskata-
logen og pakningsvedlegg, fraråder amming under 
behandling med rituksimab. Rød opplyser om at 

Ammende kan trygt få rituksimab

En pasientserie på Haukeland universitetssjukehus har vist at kvinner trygt  
kan amme mens de får rituksimab. Resultatene får også støtte fra  

internasjonale studier.

dette nok handler om at det er legemiddelfirmaene 
som selv fører dem i pennen, og de er ganske 
restriktive. Mange mødre har derfor opplevd å stå i 
et dilemma: enten amme og ikke ta imot behandling, 
eller velge å få behandling men ikke amme. Dette er 
noe som har vært opplevd vanskelig, både for pasient 
og for behandler som skal gi råd, forteller Rød.

Pasientserie med seks mødre
Da Rød og gruppen begynte å undersøke temaet med 
rituksimab og amming, fant de fort at det eneste som 
fantes i litteraturen var beskrivelser av enkelttilfeller.  
– Vi antok at rituksimab ville være trygt under amming 
fordi det er et stort molekyl, og vi vet at store mole- 
kyler generelt i liten grad går over til morsmelk. Men 
vi fant lite støtte for dette i litteraturen, sier Rød.

Artikkelen de har publisert, bygger på en pasientserie 
fra Haukeland universitetssjukehus. Den bestod av 
seks mødre og seks barn som ble født i 2018 og 2019.  

Alle seks mødre hadde et ønske om å amme, men 
også om å få behandling mot sin MS. Mødrene valgte 
på bakgrunn av tilgjengelig informasjon å motta 
behandling med rituksimab mens de ammet, med 
ekstra overvåkning fra avdelingen på Haukeland. 

Mødrene fikk infusjon av rituksimab mellom 13 og 
31 dager etter fødsel. Alle barna som var med i 
pasientserien, var friske. Ingen var født premature.  
– Vi tok en blodprøve fra mor, en prøve fra morsmel-
ken og en blodprøve fra baby. Dette gjorde vi før 
behandlingen, og fem ganger etterpå – to dager etter 
infusjon, en uke etter infusjon, og deretter etter 22, 
66 og 110 dager etter infusjon, sier Rød. 
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I prøvene målte de konsentrasjonen av rituksimab i 
blodet til mor, i morsmelken og i blodet til babyene. 
De hadde også en celletelling for å blant annet se på 
antall hvite blodceller, og spesielt på antall B-celler.
     
Ikke målbare verdier
Funnene viste at det var veldig liten overføring av 
rituksimab til morsmelk, og i blodet hos babyene var 
det nesten ikke målbare verdier av rituksimab.

Overgang av legemidler til morsmelk måles i såkalte 
RID-verdier (Relative Infant Dose). En RID-verdi er 
dosen som barnet inntar via morsmelk, sammenlignet 
med dosen mor får som behandling. En RID-verdi 
under to prosent anses som minimal. Generelt 
pleier man å godta en RID-verdi på opptil 5-10 
prosent, og ved høyere verdier anses det som en 
reell risiko for farmakologiske effekter hos babyen. 

RID-verdien til rituksimab i denne pasientserien  
var 0.07 prosent. 
– Vi vet at rituksimab antakelig brytes ned i mage-
sekken, det er derfor den gis som infusjon og ikke i 
tablettform til pasienter med MS. Det er sannsynlig 
at det lille som skulle inntas av babyene gjennom 
morsmelk, blir brutt ned i magesekken, og går derfor 
ikke ut i babyens blod, sier Rød. 

Forskningsgruppen målte også B-cellene hos 
mødrene og hos babyen. Hos mødrene er det  

vanlig at B-cellene forsvinner like etter infusjon av 
rituksimab.

Hos friske nyfødte er det vanlig at nivået av B-celler 
gradvis øker i tiden etter fødsel. Det gjorde det også 
hos disse babyene. Det var ingen tegn til at den lille 
rituksimabdosen i morsmelken hadde noen effekt 
på utvikling av babyenes B-celler.

«Funnene viste at det var  
veldig liten overføring av 
rituksimab til morsmelk, og 
i blodet hos babyene var 
det nesten ikke målbare 
verdier av rituksimab.»
Brit Ellen Rød, lege i spesialisering i nevrologi og 
stipendiat ved Haukeland universitetssjukehus
(Foto: Eivind Senneset)

 Studier viser at det er mulig å få god MS-behandling og samtidig amme. (Illustrasjonsfoto: pexels.com)

http://pexels.com
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AMMING KOMMENTAR

Interferon og glatirameracetat Ja Store molekyler, minimal overgang 
i brystmelk og ingen absorpsjon i 
baby. 

Dimetylfumarat Nei Små molekyler, passerer over i  
melk og kan absorberes. 

Teriflunomid Nei

S1P-modulatorer (fingolimod) Nei

Kladribin Nei, ikke under kur 
+ 7 dager etterpå 

Natalizumab Ja Passerer over i brystmelk, men 
svært lav serumkonsentrasjon  
hos barnet (ingen klinisk effekt). 

Anti-CD20 (rituksimab og ocrelizumab) Ja

Alemtuzumab Ja

Attakkbehandling med Solu-Medrol,  
IVIG eller Plasmaferese

Ja

Under finnes en forenklet oversikt over MS-behandlingene 
som brukes i Norge i dag, og om de er trygge for bruk under 
amming eller ikke. 

Anbefalinger gjelder friske, fullbårne barn. Kilde: Elisabeth Celius, OUS

Hovedregel: Rituksimab er trygt! 
Konklusjonen i artikkelen til Rød er at de har nok 
samlet dokumentasjon til å si at amming som 
hovedregel er trygt under rituksimabbehandling.
Under årets ECTRIMS ble flere større studier  
presentert med samme konklusjon. De fant minimal 
overgang til morsmelk og ingen økt forekomst av 
infeksjoner det første leveåret hos spedbarna som 
ble ammet.
– Denne pasientserien er med barn som var friske 
og født til termin. Barn som er premature eller syke, 
kan ha et annet opptak av legemidler i morsmelk, og 
man bør tenke seg om en ekstra gang før man gir 
behandling til mødre som ammer disse barna. 

Når det gjelder tidspunkt for behandling etter fødsel 

anbefaler Rød behandling raskt, men heller ikke for 
tidlig. Alle målingene forskningsgruppen har gjort, 
er tatt etter den modne morsmelken kom. De har 
ingen målinger fra råmelken, den aller første mors-
melken. Således vet man lite om eventuell overfø-
ring av legemidlet til råmelk.

Det er også viktig at mødrene har kommet seg litt 
etter fødselen før behandling, og at eventuelle sår 
bør være grodd.
– Pasienter med MS og deres behandlere bør være 
oppmerksomme på at det er mulig å få god MS- 
behandling og samtidig amme. Mange bekymrer 
seg unødig. Jeg er veldig takknemlig for de seks 
mødrene som tillot at vi kunne publisere denne 
pasientserien. Dette er informasjon som er nyttig 
for mange, avslutter Rød.   

BEHANDLING 
OG AMMING

MS GJENNOM ET LIVSLØP: GRAVIDITET
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TEKST: SILJE BERGGRAV 

– Jeg tenker nok mye langt fram i tid, og det er egent-
lig litt trist. Det handler om å planlegge for en dårlige-
re situasjon enn den man er i i dag. På den ene siden 
må jeg tenke framtid: hva trenger jeg av hjelpe- 
midler og hjelpepersoner for å ha det best mulig? 
Samtidig skal jeg forsøke å leve i nået. Glede meg 
over alt som skjer. Sondringen mellom nåtid og fram- 
tid kan være vanskelig, medgir Borghild Finsveen. 

Vi treffer 53-åringen fra Lillehammer på MS-Senteret 
Hakadal (MSSH), der hun er på et lengre rehabilite-
ringsopphold. Hun har hatt MS i et drøyt tiår, og har 
nå diagnosen sekundær progressiv MS. Fra å være 
aktiv og lite påvirket av sykdommen er hun i dag ute 
av arbeidslivet, og fleksibruker av rullestol. 
– Jeg har hatt en gradvis negativ utvikling som har 
eskalert de siste par årene. MS-en påvirker meg, men 
også de som står meg nær. På den ene siden skal 
man akseptere sykdommen. På den annen side 
forsøker man å jobbe for å endre situasjonen, bli 
friskere, få tilbake livet. Det er mange følelsesmessige 
prosesser man skal gjennom.

Livsstilsfaktorer påvirker
Ved MS-senteret er problemstillingen kjent: I hvilken 
grad skal man oppfordre MS-pasienter til å tenke 
langt frem og forberede seg på en annerledes hverdag, 
og i hvilken grad skal man ha fokus på å leve best 
mulig her og nå? 
– Vi pleier å si at det aller viktigste er å ha fokus på 
dagen i dag. Det innebærer også å ha med seg 
hvordan det påvirker fremtiden, sier helse- og sosial-
faglig leder ved MS-senteret, Heidi Elnæs. 

MS-senteret har et såkalt biopsykososialt perspektiv, 
og fokuserer på ulike faktorer som sammen og hver 

– Jeg må planlegge for det verste 
og håpe på det beste

Er det bedre å leve i nået når man har en kronisk sykdom, eller å 
planlegge mentalt og praktisk for en usikker framtid? Borghild Finsveen 

forsøker å gjøre begge.

for seg kan påvirke MS-forløpet på sikt. Det handler 
blant annet om aktivitet og trening, energiøkono-
misering, kosthold, røyking, stress og trygghet for 
basisbehov som økonomi og boligsituasjon. 
Deltagerne er med på felles undervisninger, gruppe-
samlinger, individuelle samtaler og behandlinger 
med fokus på tema som både har fokus her og nå, 
og på fremtiden. Sentrale tema er identitet, frykt, 
håp, kommunikasjon, forventninger, fokus på barna, 
parforhold, arbeid og inntektssikring.

Finne balansen
– Å finne en best mulig balanse i livet er tema vi jobber 
mye med. Vi kartlegger og gir råd og veiledning med 
tanke på hva som er gjennomførbart for pasientene 
i hverdagslivet etter oppholdet, forteller Elnæs. 

MS-senteret har også samarbeid med lokalt hjelpe- 
apparat, NAV og arbeidsgivere.
– Mange er opptatt av hvor mye krefter de skal bruke 
på arbeid. En del opplever at de har veldig lite igjen 
når de kommer hjem fra jobben. Det er ikke godt 
verken for den syke eller familien. Vi fokuserer på 
bevisstgjøring og å se muligheter for gode justeringer 
slik at man kan få mer energi i løpet av dagen. Små 
og store grep kan være medvirkende til at man kan 
klare å opprettholde meningsfull aktivitet lenger, 
som å være i arbeid, ha energi til å følge opp barna 
og være sosialt aktiv, sier Elnæs. 

Må selv ta initiativ
Borghild Finsveen sier hun i liten grad har opplevd at 
MS-leger og MS-sykepleiere har tatt initiativ til å 
snakke om fremtiden hennes.
– Man får jo råd om å tenke over hvordan man best 
kan tilrettelegge for fremtiden, men jeg opplever at 

MS GJENNOM ET LIVSLØP: HVERDAG OG FREMTID
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legene er mer her og nå. Å ta initiativ til den samtalen 
kommer mye fra meg. MS griper om seg på så 
mange områder i livet, og skulle gjerne hatt en 
tettere dialog om hvordan jeg best kan ivareta  
de behovene jeg kan få etter hvert, sier hun.

Hun har særlig vært opptatt av å planlegge bositua-
sjonen. Borghild bor med ektemannen i et gammelt 
hus i Lillehammer med mange dørstokker, trange 
dører og toaletter i ulike etasjer som gjør boligen lite 
egnet for rullestol.  
– Alle andre mener vi burde kjøpe noe annet, men vi 
vil gjerne bli boende. Det er et hus barna har vokst 
opp i, vi har et hyggelig nabolag med venner rundt oss 
og kort vei til sentrum. Den sosiale og emosjonelle 
verdien kommer foran funksjonalitet, sier hun. 

Nå planlegger ekteparet for at hun skal bli fast 
rullestolbruker, og vil trenge en større rullestol. De 
ønsker også å innrede huset så de kan ha forskjellige 
soverom hvis hun trenger hjemmetjeneste om natten, 
uten at det forstyrrer ektemannen. 

«For meg er det viktig å være 
her og nå. Å jobbe som 
frivillig er kjempespennende. 
Jeg har et helt annet liv enn 
for få år siden.»
Solfrid Farestad. 

Solfrid Farestad har funnet stor glede i frivillig arbeid etter at hun ble ufør. (Foto: Lisbeth Michelsen)
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«Jeg er opptatt av å leve 
livet og ha det bra. For meg 
er det viktig å gasse på, få 
det beste ut av det som er, 
og ikke bekymre seg så mye 
for framtiden.»
Borghild Finsveen

Fant mening i frivillig arbeid
På MS-senteret treffer vi en annen 53-åring, Solfrid 
Farestad fra Mandal. Også hun sier hun i liten grad 
har opplevd at MS-leger og MS-sykepleiere har tatt 
opp med henne hvordan hun best kan planlegge og 
forberede seg på et langt liv med MS. 
– Jeg føler ikke at det har vært noe tema. For meg 
er det viktig å være her og nå.  Sønnene mine ønsker 
å planlegge lenger fram. De vil at jeg skal finne en 
bolig i nærheten av dem, så de kan hjelpe til. Men 
jeg er så redd for å belaste dem. Da vil jeg heller at 
det offentlige skal inn og hjelpe meg. 

Solfrid Farestad ble ufør nokså tidlig etter at hun fikk 
MS-diagnosen for 14 år siden. Det meste av energien 
gikk med til å ta seg av barn og hjem. Etter at sønnene 

ble voksne og hun fikk mer tid alene, startet hun som 
frivillig i Røde Kors, som koordinator for visitortje-
nesten i et høyrisikofengsel. I tillegg har hun hatt 
ansvar for å organisere turer gjennom Ferie for alle, 
et gratis ferietilbud til familier med dårlig økonomi. 

Borghild Finsveen ønsker å ha fokus på det friske, på det som gir glede. Kanskje blir det rullestoldans?  
(Foto: Lisbeth Michelsen)
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– Å jobbe som frivillig er kjempespennende. Jeg har 
et helt annet liv enn for få år siden. Jeg har en 
meningsfull hverdag, og opplever at det er noen som 
har bruk for meg. Jeg er sliten innimellom, men 
sliten på en positiv måte, understreker hun.

En sorg å slutte i jobb
Borghild Finsveen jobbet inntil for to år siden i helse-
vesenet, og forteller at det å bli fullt ufør var en sorg. 
– Du mister kolleger, struktur, lønn og spennende 
arbeidsoppgaver. Jeg prøvde nok å holde meg fast i 
arbeidslivet lenger enn klokt var. Det var viktig for 
meg å gradvis kunne sluses ut av arbeidslivet på en 
god måte. Å mentalt forberede meg på hva som 
kommer etterpå. Jeg tror ikke jeg er helt i mål med  
å finne en ny hverdag som føles meningsfull. Men 
jeg tror det blir fint å bruke mer tid på hobbyer, 
opplevelser og sosiale relasjoner, sier hun.   

Bruke hjelpemidler
Mens ergoterapeuter anbefaler å bruke hjelpemidler 
for å opprettholde funksjon og spare energi i hver- 
dagen, er Solfrid Farestad opptatt av å klare seg 
mest mulig på egne bein: 
– Jeg er skremt av rullestolen. Hvordan reagerer 
omgivelsene? Jeg er ikke der ennå. Jeg er så redd 
for at hvis jeg begynner å bruke den til avlasting, 
stopper det for mye av det jeg holder på med som 
er viktig. Da får jeg heller være litt sliten. 

For Borghild har overgangen til å bruke rullestol gått 
gradvis.
– Jeg begynte å bruke den på reiser og når jeg måtte 
transportere meg litt langt. Nå føles det mer naturlig, 
og det handler mer om å planlegge når jeg skal 
bruke beina. De som kjenner meg, reagerer ikke på 
den. Men enkelte har blitt usikre når de har sett meg 
i rullestolen. De har gått forbi og latt som de ikke 
kjenner meg, forteller hun. 

Vil ikke la sykdommen vinne
Helse- og sosialfaglig leder Heidi Elnæs forteller at 
mange med MS er så opptatt av at sykdommen ikke 
skal «vinne over dem», at de bruker langt mer energi 
enn det som er godt for dem. 
– Man kan tenke på rullestolen eller krykker som en 
avlastning, noe man kan bruke gradvis og tidvis for 

å oppnå noe annet. Hjelpemidler kan gjøre det 
lettere å komme seg til et selskap, slik at man har 
energi og krefter til å være med i et hyggelig lag.  
Jeg hører ofte fra de som har begynt å ta i bruk et 
hjelpemiddel, at de er så fornøyde og glade når de 
har klart det! 

Elnæs viser til andre eksempler der personer med 
MS har valgt bort å få hjelp i huset fordi de mente at 
det ville være å tape for sykdommen om de ikke 
klarte å vaske huset selv. 
– Endel synes det er vanskelig å gjøre endringer 
med tanke på hva man orker. Kanskje har man pleid 
å invitere til stor feiring julaften, og så blir man 
fryktelig sliten i etterkant. Tradisjoner kan være 
vanskelig å bryte. Men snakker man med familien i 
forveien om forventninger og ønsker, er det ikke 
sikkert alle synes det er så dumt å gjøre noen 
endringer. 

Trener for her og nå
Ulike former for aktivitet og trening er en sentral del 
av oppholdet ved MS-senteret. 
– Både for å bedre symptomer her og nå, og med 
tanke på å ha det best mulig og få gjort mest mulig i 
hverdagen. Restitusjon er også viktig, og ved MSSH 
har vi tilbud om ulike former for restitusjon, sier 
Heidi Elnæs.

Solfrid Farestad trener hos fysioterapeut et par 
ganger i uken, og går turer. Hun har også planer om 
å begynne på yoga i regi av MS-forbundet. 

«Vi pleier å si at det aller  
viktigste er å ha fokus på 
dagen i dag. Det innebærer 
også å ha med seg hvordan 
det påvirker fremtiden.»
Heidi Elnæs, helse- og sosialfaglig leder ved MS-senteret. 
(Foto: Lisbeth Michelsen)



19  msrapporten2022

MS GJENNOM ET LIVSLØP: HVERDAG OG FREMTIDMS GJENNOM ET LIVSLØP: HVERDAG OG FREMTID

«Hva har jeg lyst til å gjøre nå mens jeg ennå kan?», tenkte Borghild Finsveen. Hun er glad hun rakk å følge drømmen 
og ta med seg familien til Marokko før pandemien i 2019. (Foto: Privat)

– Trening og gåturer tar fokus vekk fra smertene. 
Det verker mye i kroppen, men det kommer nok av 
fibromyalgi. Jeg tenker mest at treningen er viktig 
her og nå, ikke så mye for fremtiden, sier hun. 

Også Borghild trener hos fysioterapeut, men er mer 
opptatt av langtidsperspektivet. 
– Det gir mestringsfølelse å kjenne at kroppen 
fungerer. Jeg kjenner at det er bra for kropp, sjel og 
humør. At jeg kan være med å påvirke noe som 
føles litt utenfor min kontroll. Jeg lefler med ideen 
om å bli med på et nybegynnerkurs i rullestoldans. 
Jeg synes det kan være estetisk vakkert, og opple-
ver at musikk fungerer terapeutisk, sier hun.

Vil gjøre ting mens hun kan
Selv om Borghild Finsveen er opptatt av å planlegge 
for fremtiden, mener hun det er like viktig å være 
tilstede i øyeblikket.
– Framfor å tenke at «når jeg bare kommer så langt, 
skal jeg gjøre det og det.», spør jeg heller «Hva har 
jeg lyst til å gjøre nå mens jeg ennå kan?».

Denne innstillingen resulterte i at hun før pandemien 
i 2019 fulgte drømmen om å reise til Marokko for å 
ri på kamel og sove i telt i Sahara. 
– Hadde jeg ventet noe særlig lenger, hadde det nok 
ikke gått. Jeg hadde med mann og barn, og det gikk 
veldig bra. Å ligge halvskrått i en ørken, med måne-
skinn og stjerneklart, å våkne til fargene fra solopp-
gangen ... Det var en tusen og en nattfølelse jeg 
levde lenge på.  

53-åringen sier hun ønsker å beholde en identitet 
som frisk. Ikke som syk, svak og hjelpetrengende. 
– MS-en har tatt mye fokus, men fremover vil jeg ha 
fokus på det friske, på ressursene mine. Stort sett 
er jeg frisk, og så har jeg MS. Jeg tenker at først og 
fremst er jeg Borghild.   
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– Vi hører det særlig blant par der den ene har levd 
med sykdommen over lengre tid. Det kan ha satt 
seg litt fast i kommunikasjonen, forteller Hilde 
Tretterud Næss. 

Hun er utdannet familieterapeut og jobber ved MS- 
Senteret Hakadal, der hun er en av flere fagpersoner 
som holder kurs for pårørende til folk med MS. Der 
forteller både pårørende og folk med MS om såre 
følelser knyttet til at man ikke lenger kan dele fysiske 
aktiviteter som å gå turer sammen, reiser og andre 
opplevelser som blir for krevende for den som er syk. 

Dårlig samvittighet
– Noen har levd litt adskilte liv der man har gjort 
forskjellige ting hele veien. Andre har gjort så å si alt 
sammen før den ene ble syk. Når den ene får mye 
fatigue, eller ikke har funksjon til å være med, må 
man kanskje tenke nytt om hvordan man løser det. 
Kan begge være med på noe, og så gjør man noe 
annet hver for seg? Kan man bli enige om å begynne 
turen sammen, så kan den friske gå alene til fjell- 
toppen? Det trenger ikke alltid være enten eller, 
påpeker familieterapeuten. 

Hun sier endel pårørende har dårlig samvittighet 
over å leve et aktivt liv uten den andre. 
– Noen med MS opplever at pårørende vil ha dem 
med på ulike aktiviteter for å være inkluderende, 
mens de selv foretrekker at partneren gjør ting på 
egenhånd. Kanskje hadde det vært uproblematisk 

Sårt når livet med partneren ikke 
ble som forventet

Hva skjer med samlivet når det blir slutt på turene i fjellet, vennemiddager eller 
storbyferier med sightseeing fra morgen til kveld? Alt man ikke lenger får gjort 

sammen, er et sårt tema for mange par der den ene har MS. 

hvis man ble bedre på å snakke sammen og finne 
noen middelveier, sier hun. 

Flere samlivsbrudd
Statistikken viser at personer med kronisk sykdom 
har høyere risiko enn andre for å oppleve samlivs-
brudd. I en europeisk undersøkelse svarte 41 prosent 
av kvinnene at de hadde gått gjennom separasjon 
eller skilsmisse etter å ha fått MS-diagnosen. 
Nesten 90 prosent av disse kvinnene oppga at 
sykdommen hadde vært en påvirkende faktor.
Tretterud Næss sier det er mange grunner til at 
belastningen med kronisk sykdom kan gå utover 
samlivet. 
– MS har mange usynlige symptomer, i tillegg til at 
den er en sykdom som rammer så individuelt og 
forskjellig i hver enkelt kropp. De usynlige sympto-
mene kan være vanskelig å forklare for den som har 
MS, og krevende å forstå for omgivelsene. Særlig 
gjelder dette fatigue og kognisjon, forteller hun.

Oppfattes som late
Pårørendekurset gir generell informasjon om 
sykdommen, med særlig fokus på fatigue og 
kognisjon. Kurset holdes for pårørende og pasienter 
sammen, slik at de får et felles kunnskapsgrunnlag 
som gjør det lettere å snakke om temaene i etterkant. 

Tretterud Næss sier et tilbakevendende tema er at 
endel med fatigue og redusert energi kan oppfattes 
av de nærmeste som late.  
– Det er lett for de rundt å tenke «Har du ikke sittet 
lenge i sofaen nå?» Balansegangen kan være 
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vanskelig for pårørende: i hvilken grad skal man 
være en motivator og støttespiller kontra en som 
maser og plager? 

Ved MS-senteret jobber de med å normalisere og 
forklare hvordan fatigue og kognitivt svinn arter seg.  
– Det er viktig å få fram at det skjer ting i hjernen 
som er knyttet til alder. Hjernen er på topp når man 
er rundt 25, så går det sakte nedover. Vi kan ikke 
forvente det samme hos en som har bikket 60. Det 
kan være greit å vite at noe er helt normal glemskhet, 
mens andre forglemmelser kanskje skyldes MS. 

Hvor mye bør planlegges?
Et dilemma som blir tydeligere for de som har levd 
en stund med MS, er i hvilken grad man skal plan-
legge for fremtiden, og i hvilken grad man skal ha 
fokus på her og nå. Hvordan løser man det hvis den 
ene vil flytte til en universelt utformet leilighet, mens 
den andre ikke kan se for seg at man trenger 
tilrettelegging og rullestol?  
– Par kan ha litt forskjellig holdning til dette, og det 
varierer om det er den syke eller pårørende som 
ønsker å planlegge. Mange trives med hus og hage, 
og vil ikke gi slipp på den aktiviteten. Vi kan ikke gi 
råd om at det er viktig å tenke langt fram, fordi 
sykdommen kan ta så mange ulike veier, sier 
Tretterud Næss. 

Hun forteller at enkelte pårørende kan bli svært 
handlingsorienterte, og gjerne vil gå inn i rollen som 
den som skal fikse mye. 
– Etter kurs hos oss får de ofte kjent på at det beste 
man kan gjøre for den andre, er å støtte hverandre i 
bekymringer og vanskelige følelser.  

Gir alt på jobben
Familieterapeuten forteller at planlegging knyttet til 
arbeidslivet kan være mer utfordrende. 
– Endel med MS har en sterk identitet knyttet til 
jobben sin, og bruker veldig mye energi på den. 
Partneren kan oppleve at det ikke blir noe igjen til de 
som er hjemme. Det kan bli dårlig kommunikasjon 
hvor man sitter på hver sin tue og bombarderer den 
andre: «Du burde trappe ned fordi du blir så sliten!» 
Den andre vil si at jobben betyr svært mye for dem.

Tretterud Næss forteller at gjennom rehabiliterings-
oppholdet settes det ofte i gang tankeprosesser hos 
den som har MS.
– Ved slutten av oppholdet har vi endel pasienter 
som ser litt tydeligere at de kanskje bør justere hvor 
mye energi de legger i jobben. Men noen tviholder 

på å jobbe for fullt. Man må få lov til å velge selv, så 
lenge man er klar over at det kan gå utover andre 
sider av livet, sier hun.  

Fulle kurs
Mens MS-senteret klarte å opprettholde rehabili-
teringstilbudet noenlunde som normalt under 
koronapandemien, ble det satt en midlertidig stopp 
for pårørendekursene for å minimere smitterisikoen. 
– I høst har pågangen vært ganske stor. Pårørende 
har i mindre grad fått være med på konsultasjoner 
under korona, og vi opplever at de har et veldig stort 
behov for informasjon. Vi får mange tilbakemeldin-
ger om at kurset er nyttig, at de blir litt beroliget. De 
lærer om betydningen av god kommunikasjon, og 
får noen flere ord til å snakke om vanskelige følel-
ser, sier familieterapeuten. 

Hun understreker at mange par der den ene har MS, 
lever gode liv med sykdommen. 
– Likevel er det en uforutsigbarhet som er krevende 
for både pasienter og pårørende. Tradisjonelt har 
det vært en utvikling for MS-pasienter som har gått 
én vei. Mange bærer på vonde bilder av folk med 
MS som er veldig syke. Nå har det kommet så 
mange gode bremsemedisiner at det er noe helt annet 
å få sykdommen enn for 20-30 år siden. Derfor er 
det viktig at man får informasjon og kunnskap 
ganske tidlig, som kan forskyve det bildet, mener 
Hilde Tretterud Næss.  

«Ofte er det beste man 
kan gjøre når partneren er 
syk, å støtte hverandre i 
bekymringer og vanskelige 
følelser.»
Hilde Tretterud Næss familieterapeut ved MS-Senteret 
Hakadal (Foto: MS-Senteret)
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– Nå bruker jeg scooter, slik at vi fortsatt kan gå på 
tur sammen. Jeg får ikke så mye trim, men jeg får 
frisk luft, påpeker Erling Lauveng. 

MS-rapporten treffer Rita og mannen Erling (begge 
70) på MS-Senteret Hakadal, der Rita deltar på et 
dagskurs for pårørende, mens Erling er på et lengre 
rehabiliteringsopphold. De to har gjennom årene 
lært seg å gjøre flere tilpasninger for å mestre 
samlivet med kronisk sykdom.  
– Når vi er på familiebesøk, passer vi på at han får 
sitte ytterst ved bordet. Sitter han på midten, med 
høye stemmer fra alle kanter, hører han ingenting. 
Da går selskapet i vasken, sier Rita. 

Ny lærdom
Mens han har vært på flere tidligere opphold i 
Hakadal, er det første gang Rita er med. 
– Jeg ble så rørt over å bli invitert med. At det var et 
eget opplegg for oss pårørende! Jeg har fått så 
mange aha-opplevelser. Sykdom er alltid verst for 
den som bærer den. Men det er fint når noen også 
ser meg, spør hvordan jeg har det. Det er godt at 
man kan anerkjenne at det kan vært tungt å være 
pårørende også, sier hun.

Kursene ved MS-senteret er for voksne pårørende 
som har en person med MS på opphold ved senteret. 
På kurset formidles generell kunnskap om MS, med 
særlig vekt på fatigue og kognitive utfordringer. I 
tillegg er det fokus på rollen som pårørende, og 
muligheter for å utveksle erfaringer i grupper.   
– Nå forstår jeg fatiguen mye bedre. At man må 
fordele krefter utover dagen for ikke å bli utslitt. Det 
var også interessant å lære at fatigue blir bedre av 

– Fint at man kan anerkjenne at det 
er tungt å være pårørende

De har begge vært glad i å trene og gå turer sammen. Men da Erling  
mistet styrke i beina og ikke klarte å gå langt, ble fellesskapet i  

turgåingen borte. 

trening. Vi har alltid fått beskjed om at det er viktig å 
hvile mye. Nå har vi lært at man kan ikke trene for 
mye, sier Rita. 

Hun fikk også noen aha-opplevelser under foredraget 
om kognitive utfordringer.
– Fram til nå har jeg lurt mye på hvorfor han stadig 
glemmer. At han ikke husker ting vi har avtalt. Jeg 
har tenkt på om det var andre årsaker, og har ikke 
skjønt at det var MS-en, forteller Rita. 

– Det er mulig jeg har litt selektiv hukommelse, 
kommenterer ektemannen. 

Bruker humor
Rita forteller at hun opplevde diagnosen hans i 2002 
som et sjokk. 
– Jeg så at han slet, og var bekymra da han fikk 
betennelse på synsnerven. Jeg tror jeg brøt litt 
sammen der og da. Jeg visste så lite om hva MS var. 

Paret, opprinnelig fra Tromsø og Sommarøy, forteller 
at de taklet den nye tilværelsen med humor. 
– Vi har brukt mye galgenhumor, nordnorsk humor. 
Vi innså med en gang at vi ikke kunne gjøre noe 
med det. Det var bare å godta, og gjøre best mulig 
ut av situasjonen. Vi har vært optimister begge to. 
De mener en hendelse tidligere i livet gjorde dem 
bedre i stand til å håndtere MS-diagnosen. I 1979 
ble Erling utsatt for en alvorlig ulykke på en fiskebåt, 
der han ble dratt ti-tolv meter ned i havet. Han 
overlevde på mirakuløst vis, men venstre ankel ble 
knust.
– Jeg var 26 år og hadde to små barn da livet ble 
snudd på hodet. Vi lærte oss tidlig å leve med 
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«Sykdom er alltid verst for  
den som bærer den. Men det 
er fint når noen også ser meg, 
spør hvordan jeg har det.»
Rita Lauveng. (Foto: Lisbeth Michelsen)
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utfordringer. Det hjalp oss nok da jeg fikk MS- 
diagnosen, mener Erling. 

Han hadde allerede omstilt seg fra jobben som 
fisker til å bli servicetekniker.  
– Jeg så hele tiden etter muligheter til å tilpasse 
meg de utfordringene livet ga. Da jeg fikk MS, var 
jeg på en måte forberedt. 

Liker ikke å klage
Rita mener det vanskeligste med sykdommen er at 
den er så uforutsigbar. 
– Etter ulykken visste vi mer konkret hva som ville 
skje. Med MS er det umulig å vite hva som skjer 
dagen etter. Den ene dagen er han i god form, neste 
dag kan han være helt utslitt. Han er ikke så flink til 
å si fra når han ikke orker så mye. Jeg skulle ønske 
du klaget litt mer når du er sliten, sier hun henvendt 
til ektemannen.  
– Jeg liker ikke å klage, svarer Erling. 

– Det ligger ikke til meg. Ingen får gjort noe med 
det. Jeg blir ikke bedre av å klage. Men får jeg en 
halvtime på øyet, er jeg bedre. 

Livet med motbakker
70-åringene har to barn, barnebarn og oldebarn som 
er store lyspunkt i livet. Rita tror barna har lært mye 
av å ha en syk forelder. 
– Livet med MS er utfordrende. Det er et alvor i det. 
Det bremser mye man kunne ha lyst til å gjøre. 
Samtidig er ikke MS noen dødsdom. Barna har lært 
at man kan gå videre i livet også med en alvorlig 
sykdom. De har lært å ta ansvar, å tenke på hverandre. 
Det er ingen dum lærdom, mener Rita. 

– Går man gjennom livet uten motbakker, mister 
man noe, tilføyer Erling. 

Viktig å kommunisere
Rita tror noe av nøkkelen til at de har holdt sammen 
gjennom mange år, er at de alltid har vært hverandres 

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

22 42 45 45
Telefonen er betjent tirsdag 
kl.17.00 - 21.00

Flere av våre lokalforeninger har lokale like-
personer. Ønsker du kontakt med en lokal 
likeperson, kan du finne kontaktinformasjon 
på ms.no. 

Vi har også sentrale likepersoner for unge 
pårørende og pårørende til barn under 18 år 
som har MS. 

Send oss gjerne en e-post, så vil vi formidle 
kontakt.

likeperson@ms.no

Hvorfor ta kontakt med en likeperson?
For å:
• bli motivert til å se nye muligheter
• få økt selvtillit, mer tro på deg selv
• få et bedre liv sammen med dine  

nærmeste
• få mulighet for å skape et nettverk
• få økt kunnskap om MS

SNAKK 
MED EN 

PÅRØRENDE

beste venn. Og at de klarer å kommunisere også om 
det som er vanskelig: 
– Vi har lært oss å snakke om alt. Det kunne vi ikke 
fra begynnelsen. Jeg prøvde, men han holdt igjen, 
forteller Rita. 

– Jeg har pleid å si at Rita er bestandig åpen, mens 
jeg er lukka. I sum blir vi halvåpen begge to, smiler 
Erling.

Han medgir at det å snakke om følelser ikke faller 
ham enkelt og naturlig. 
– Jeg vet ikke hvor mye jeg skal åpne meg. Jeg er 
kanskje litt sjenert. Rita gir seg ikke. Jeg klarer ikke 
lukke døra, ho skyver den opp.   

«Vi har brukt mye nordnorsk 
galgenhumor. Vi innså med 
en gang at vi ikke kunne  
gjøre noe med det. Det var 
bare å godta, og gjøre best 
mulig ut av situasjonen.» 
Rita Lauveng 

http://ms.no
mailto:likeperson@ms.no


25  msrapporten2022

MS GJENNOM ET LIVSLØP: ALDRINGMS GJENNOM ET LIVSLØP: SAMLIV

TEKST: SILJE BERGGRAV

– Hva som er vanlig i Norge når det gjelder nedtrap-
ping av bremsemedisiner, og hva eldre MS-pasienter 
selv tenker om å slutte, er det ingen som vet. Det er 
ikke blitt systematisk undersøkt, sier professor og 
nevrolog Trygve Holmøy ved Ahus. Han og postdoktor 
Gorm Pihl-Jensen er nylig tildelt forskningsmidler 
fra Stiftelsen Dam, som de neste fire årene skal 
brukes til å kartlegge behandling av eldre med MS. 

Opp til hver lege
Forekomsten av MS øker raskest blant eldre. Selv 
om MS ofte debuterer før 40 år, er sykdommen 
hyppigst i aldersgruppen 60-64 år. Studier har vist at 
MS blir mindre aktiv med alderen, og dessuten kan 
langtidsbehandling med MS-medisiner gi økt risiko 
for alvorlige bivirkninger som infeksjoner og kreft. 
Samtidig er det begrenset med forskning på bruk  
av bremsemedisiner i denne gruppen. 
– Tidligere har det vært sagt at pasienter som har 
gått over i en progressiv fase, bør avslutte behand-
lingen. I det siste er vi blitt mer usikre på det. Vi ser 
at når pasienter slutter på medisiner, kan symptomer 
blusse opp igjen. Vi er blitt mer i tvil om når det er 
riktig å avslutte behandling, og det står heller ikke 
noe i de faglige retningslinjene som er entydig. Det 
blir litt opp til hver enkelt lege, sier Holmøy. 

Relativt trygt å slutte
MS og aldring var et tema som fikk mye oppmerk-
somhet under den internasjonale MS-kongressen 
ECTRIMS i oktober. Professor Enrique Alvarez fra 
universitetet i Colorado, USA viste til tall fra den 
amerikanske DISCOMS-studien, som har vurdert om 
det er trygt å avslutte behandling hos MS-pasienter 
over 55 år som ikke har hatt attakker på minst fem år. 

– Vi vet for lite om bruk av 
MS-medisiner gjennom et livsløp

Fagmiljøene mener at de sterkeste MS-medikamentene kan gi liten nytte, 
men stor risiko for eldre MS-pasienter. En ny norsk studie vil undersøke 

hva eldre med MS selv tenker om å avslutte behandling. 

Rundt 250 pasienter ble tilfeldig fordelt på to grupper 
hvor den ene gruppen avsluttet MS-behandling, mens 
den andre gruppen fortsatte som vanlig. Resultatene 
viser at i gruppen som avsluttet behandling, hadde 
tolv prosent sykdomsaktivitet i forhold til fem prosent 
i gruppen som fortsatte behandling. Denne forskjellen 
var ikke signifikant i statistiske tester. 
– De fleste pasientene våre lever med MS i 40-50 år. 
Medisinene vi bruker i dag, har ikke eksistert så 
lenge at man har kunnet teste dem over livsløp.  
Vi vet ikke nok om risikoen når effekten avtar, 
kommenterte Alvarez.  

Han viste til at risikoen for PML går opp med aldring 
og langtidsbruk av MS-medisiner. PML er en infeksjon 
i hjernen forårsaket av JCV-viruset, som særlig er 
knyttet til bruk av Tecfidera. Det er også økt risiko 
for lavt nivå av immunoglobuliner, som igjen gir økt 
risiko for autoimmune sykdommer, og infeksjoner 
som helvetesild. 
– I tillegg kommer at mennesker både med og uten 
MS får flere helseproblemer med alderen, som tørre 
øyne, problemer med blære- og tarm, hud og svelge- 
funksjon. For MS-pasienter som har funksjonsned-
settelser og et langt liv med medisinbruk på toppen, 
får man en opphopning av risiko som gjør at vi må 
tenke nytt om behandling. Det kan blant annet 
handle om nye måter å administrere vaksiner på,  
sa Alvarez. 

Lei av bivirkninger
Inntrykket i fagmiljøene er at mange eldre pasienter 
kvier seg for å slutte på medisiner. De kan være 
redde for at sykdommen skal blusse opp. Men 
endel ønsker å slutte fordi de opplever bivirkningene 
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som plagsomme. Hvis de har stått på injeksjonspre-
parater i flere år, merker enkelte økte bivirkninger i 
form av reaksjoner på stikk, kuler i huden og at det 
oppleves som besværlig å sette sprøyter. Enkelte 
reagerer også på tabletter med flushing og mage-
plager. 
– Dette er veldig varierende, og graden av subjektive 
plager spiller inn på om man ønsker å slutte, sier 
Holmøy.

Pasientene får som regel valget om å trappe ned 
intensiteten, eller å slutte helt. 
– Det kommer litt an på hva de bruker. Mange 
bruker rituksimab, som sannsynligvis gir større 
risiko jo lenger de har brukt den, og jo eldre de er. 
Det er særlig risiko for infeksjoner. Samtidig blir nok 
nytten også mindre. Det ligger i sykdommens natur, 
at man får færre attakker med alderen. 

Få kontrollstudier
De mest brukte MS-medikamentene er kun testet ut 
hos personer som er yngre enn 55 år. Effekt og 
risiko er derfor ikke kartlagt hos personer over 55 år, 
som utgjør mer enn halvparten av pasientene. De 

relativt få studiene som finnes på eldre med MS, er i 
hovedsak observasjonsbaserte, og mange er 
retrospektive.
– Observasjonsstudier ser på hvordan det går med 
pasienter «in real life». Ulempen er at man har ikke 
noe sammenligningsgrunnlag. Man vet ikke hvordan 
det hadde gått om pasienten hadde avsluttet 
behandling eller gjort noe annet, påpeker Holmøy.
Retrospektive studier ser bakover i tid, og kartlegger 
pasientenes fortid med henblikk på risikofaktorer  
og annet som kan ha hatt betydning.

– I slike studier er det alltid en fare for at man 
mister endel pasienter underveis, for eksempel ved 
at de dør. I kontrollerte studier kan man følge flere 
løp, og sammenligne hva som skjer når man velger 
ulike strategier, sier Holmøy. 

Doserer ulikt
De fleste bremsemedisiner er godkjent for bruk på 
ubestemt tid, men det er uklart om de skal brukes 
på ubestemt tid, og hvis ikke, hvilke kriterier som 
skal brukes for å vurdere å avslutte behandling.
– Vi ser at rituksimab generelt doseres veldig ulikt. 

MS behandles i dag 
med kraftige immundempende 

medikamenter, som kun er testet 
ut hos personer som er yngre enn 

55 år. Effekt og risiko er derfor 
ikke kartlagt hos personer over 

55 år, som utgjør mer enn 
halvparten av 
pasientene. 

Hva eldre MS-pasienter selv tenker om å trappe ned eller slutte på 
bremsemedisiner, er så langt ikke blitt systematisk undersøkt. 
(Illustrasjonsfoto: iStock)
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På Karolinska sjukehuset i Sverige, hvor man har 
holdt på med rituksimab mye lenger enn i Norge, 
trapper de etter en stund ned intervallene til annet 
hvert år. De svenske anbefalingene anbefaler å 
avslutte behandlingen i 50-55-årsalder, som nok 
er mye tidligere enn det som praktiseres i Norge, 
sier Holmøy. 

Ifølge overlegen ved Ahus har man i Sverige rapportert 
om gode resultater med behandlingsstrategien der. 
Han imøteser resultater flere studier internasjonalt.
– Vi vet at flere eldre pasienter i Norge får høyeffektiv 
behandling sammenlignet med de fleste andre land. 
Det er viktig at vi finner fram til hva som er den 
beste doseringen for hver enkelt. Det er ikke sikkert 
at «one size fits all» gjennom hele løpet. Vi må 
prøve å finne den optimale balansen mellom effekt 
og risiko, sier Holmøy.

Hva tenker pasientene selv?
Det nye forskningsprosjektet skal bruke data fra 
norske helseregistre, og plukke ut pasienter ut fra 
hva slags medisin de har fått, og hvor lenge de har 
fått den. Det overordnede målet er å undersøke om 
dagens MS-behandling er tilpasset eldre pasienter. 
En del av studien går ut på å kartlegge infeksjons- 
og kreftrisiko blant MS-pasienter som bruker ulike 
MS-medikamenter i ulike aldersgrupper. Studien 
skal også kartlegge sykdomskontroll og forekomst 
av alvorlige bivirkninger blant MS-pasienter som 
behandles med rituksimab i ulik dosering i ulik alder.
En annen del av studien skal kartlegge hva slags 
holdninger pasientene har til å trappe ned på 
medisiner, og hva som skal til for at de synes det  
er trygt. 
– Jeg skjønner veldig godt at det kan virke skrem-
mende hvis man føler at en behandling fungerer bra, 
og legen anbefaler at man bør slutte. Det bør man 
ikke gjøre hvis man ikke har gode grunner. Samtidig 
kan det å fortsette med behandling som er for 
kraftig, påføre pasienten plager fremover, påpeker 
Holmøy.

Overgangsmedisin
– Alvarez snakket i sin presentasjon på ECTRIMS om 
at høyeffektiv behandling kan trappes ned med en 
overgang via fumarater (Tecfidera). Er dette aktuelt i 
norsk MS-behandling?
– I Norge er ikke dette vurdert som en veldig aktuell 
strategi. Tecfidera er en behandling som ofte gir 
plager og bivirkninger i form av mageplager og 
flushing i ansiktet. Det er endel som ikke liker 
Tecfidera av den grunn. Ikke sjelden får man lavere 
nivå av hvite blodceller, som gir lavere immunforsvar. 
Å skifte mellom medisiner har ofte ulemper, også 

kalt rebound-effekt. Gjennomgående mener vi at det 
er bedre å trappe ned på behandling som pasienten 
allerede bruker. Det kan gjøres ved å forlenge 
intervaller, eller redusere doser. Men vi har ingen 
fasit før vi har undersøkt dette, sier Holmøy. 
Han legger til at for Tysabri er det særlig viktig at 
man ikke bråslutter med behandlingen. 

– Her trenger man en strategi med å forlenge 
intervallene, og vurdere å gi en annen behandling i 
en kortere periode. 

Trygve Holmøy legger til at aldring ikke er den 
eneste faktoren med tanke på nedtrapping av 
MS-medisiner. 
– Hva som er skjæringspunktet mellom effekt og 
risiko, vil alltid være en individuell vurdering. Alder  
er bare ett av flere momenter. Men når stadig flere 
pasienter blir eldre, og har vært behandlet med 
høyeffektive medisiner over lang tid, vil problem- 
stillingen bli aktuell for stadig flere.   

FLERE STUDIER OM  
MS HOS ELDRE

En annen norsk studie om eldre med MS 
er i gang som del av BOT-MS (Buskerud, 
Oslo og Telemark). Stipendiat Kamilla 
Brekke er for tiden i gang med å oppdatere 
og utvide BOT-MS til å inkludere alle 
pasienter med MS også fra Vestfold. 

– Deretter skal vi se på de eldre MS- 
pasientene. Dette er en pasientgruppe det 
er forsket svært lite på. Vi vet derfor lite 
om hvordan sykdommen utvikler seg. 
Hvordan er sykdomsforløpet, har de et 
mindre aggressivt sykdomsforløp enn 
yngre pasienter? Har de like god effekt av 
bremsemedisinene, og i så tilfelle, er det 
forskjell på høyeffektiv versus moderat 
behandling? Er det trygt å slutte med 
medisiner der det er aktuelt? Dette vil vi  
se nærmere på, forteller Brekke. 

!



28  msrapporten2022

MS GJENNOM ET LIVSLØP: ALDRING

TEKST: SILJE BERGGRAV

53-åringen fra Mandal, som MS-rapporten treffer på 
MS-Senteret Hakadal, har gått på rituksimab i fem 
år. Hun mener selv hun fikk et helt nytt liv da hun 
startet på medisinen. Ifølge Solfrid forsvant fatiguen 
gradvis da hun byttet fra Tysabri til rituksimab, og 
hun fikk stadig mer energi tilbake. 

Nå har hun fått beskjed fra MS-legen sin om å øke 
intervallene mellom injeksjonene. Etter hvert vil det 
bli aktuelt å kutte den helt. 
– Jeg merker at hvis det går over seks måneder, 
begynner kroppen å si ifra. Jeg er livredd for at jeg 
må tilbake til sofaen. Før jeg skiftet til rituksimab,  
lå jeg mesteparten av dagen og hvilte. Det var et 
ensomt liv. Nå er jeg alltid på farten. Vennene mine 
sier de må bestille time for å treffe meg, smiler den 
vitale sørlendingen. 

Effekten varer lenger
Legen til Solfrid Farestad har støtte i forskningen. 
Under den internasjonale MS-kongressen ECTRIMS i 
oktober ble det lagt fram data som tyder på at 
effekten av den høyeffektive medisinen rituksimab 
holder seg mye lenger enn standard infusjonsintervall 
på seks måneder. Svenske forskere har undersøkt 
sykdomsaktivitet blant 718 pasienter som hadde 
fått rituksimab med ulike infusjonsintervaller. De fant 
at det ikke var mer betennelsesaktivitet i gruppen 
med det lengste intervallet (over 18 måneder) 
sammenlignet med det korteste intervallet (under 
åtte måneder). Studien viser at hos stabile pasienter 
med økt risiko for bivirkninger kan det være forsvarlig 
å utvide behandlingsintervallet til minst tolv måneder, 
kanskje til og med lengre.   

– Overlatt til meg selv
Solfrid Farestad er bekymret for hvordan livet blir 
når hun etter hvert blir anbefalt å slutte helt med 
bremsemedisiner. 

– Livredd for å kutte ned  
på medisiner

MS-legen har anbefalt at hun trapper ned på bruk av bremsemedisiner.  
Men Solfrid Farestad er livredd for at det aktive livet skal forsvinne. 

– Jeg føler at jeg blir overlatt til meg selv hvis de tar 
det bort. At de ikke har noen annen plan. Jeg er 
livredd for at det livet jeg har, skal forsvinne. 

Hun mener rituksimab for henne har fungert  
optimalt.  
– Jeg har ingen bivirkninger. Hos legen har jeg 
argumentert for at jeg ønsker å fortsette med 
samme intervaller, så jeg kan fortsette å være aktiv. 
Det betyr mye for meg. 

– Ikke bare negativt å slutte
På MS-senteret treffer vi også Borghild Finsveen 
(også 53), som sluttet med rituksimab for rundt et 
år siden. 
– Det er noe skremmende ved følelsen av å være 
gitt opp. At nå går naturen sin gang, alt håp er ute. 
På den annen side kjenner jeg på at det er deilig å 
slippe å ha i meg disse kjemikaliene som hjelper for 
noe, men som gjør meg mer sårbar for andre virus 
og sykdommer. Det viste seg under korona, da jeg 
tok flere vaksiner og fikk null antistoffer, sier hun. 
Borghild Finsveen legger til at det er uvisst i hvilken 
grad rituksimab virker på sekundær progressiv MS, 
som er hennes diagnose. Hun ble enig med legen 
om å prøve en periode uten bremsemedisiner, og 
sier MR viser stabile forhold og ingen nye attakker. 

– Man må veie fordeler og ulemper opp mot  
hverandre, og det er ikke ensidig negativt å slutte. 
Medisiner er veldig bra når de virker. Men det som 
er godt for noe, kan potensielt være skadelig for noe 
annet. Jeg har bekymret meg for hvordan virker 
rituksimab virker på kroppen i et lengre perspektiv, 
blant annet faren for kreft, sier hun.   
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«Jeg har bekymret meg for 
hvordan virker rituksimab virker på 
kroppen i et lengre perspektiv.»
Borghild Finsveen

(Foto: Lisbeth Michelsen)

«Jeg er livredd for at det 
livet jeg har, skal forsvinne.»
Solfrid Farestad
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– At okrelizumab kommer likt ut, er et uventet funn 
for de som har tro på stamcellebehandling, kommen- 
terer Øivind Torkildsen, professor ved Universitetet i 
Bergen og overlege ved Haukeland universitets- 
sjukehus. 

Han fikk nylig i oppdrag å oppsummere norske og 
internasjonale bidrag til MS-kongressen ECTRIMS 
på DM Arena, som arrangeres av Dagens Medisin. 

Omstart av immunforsvaret
Okrelizumab (Ocrevus) har fått nei til å innføres i 
behandling av MS i offentlige sykehus i Norge fordi 
prisen vurderes som for høy. Beslutningsforum, 
som tar stilling til hvilke nye medisiner som kan tas i 
bruk, ønsker i stedet at leger skal forskrive en annen 
såkalt anti-CD20-behandling, rituksimab, som er 
betydelig billigere. 

Samtidig har stamcellebehandling av mange 
fagmiljøer blitt regnet som den mest effektive 
behandlingen for å bremse MS. 
Nå viser nye forskningsresultater at okrelizumab er 
llike effektivt i behandlingen av pasienter med 
attakkvis MS (RRMS).

Norske forskere har vært involvert i studien sammen 
med forskerkolleger i Canada, Sverige Storbritannia 
og Australia. Forskerne har brukt data fra MSBase, 
som inneholder data fra behandlingssentre i en 
rekke land, også norske pasienter. 

Studien konkluderer med at stamcellebehandling er 
mer effektiv enn Gilenya (fingolimod), både ved at 
pasientene får en lavere attakkrate og at den for- 
hindrer sykdomsprogresjon. Stamcellebehandlingen 
var også bedre enn Tysabri på å forhindre attakker. 

Stamcellestudie blant  
høydepunktene på årets  

MS-kongress

Legemiddelet okrelizumab er like effektivt som stamcellebehandling,  
konkluderer en ny studie basert på MS-pasienter fra en rekke land.

– Funnene er viktige med tanke på tilgangen til 
MS-medisiner i Norge, og viser også behovet for de 
to studiene RAM-MS og Overlord-MS, som vi holder 
på med, sier Torkildsen.

I den store norske studien RAM-MS sammenlignes 
stamcellebehandling med okrelizumab, mens 
Overlord sammenligner rituksimab med okrelizumab. 

Ingen effekt på progressiv MS
På ECTRIMS i fjor ble det presentert resultater fra 
Italia som tyder på at stamcellebehandling kan ha 
effekt på progressiv MS. 
– I MSBase-studien finner vi ingen tegn på effekt for 
denne gruppen når stamceller sammenlignes med 
Tysabri. Dette er en pågående debatt, og det er 
vanskelig å konkludere. Det er mulig at stamcellebe-
handling kan ha effekt på noen progressive tilfeller 
om man kommer tidlig til, sa professoren.

Han trakk fram en annen studie som viste at den 
årlige attakkraten var høyere blant MS-pasientene 
som fikk rituksimab enn pasientene som fikk 
okrelizumab.
– Dette var uventede og spennende funn. Vi har tenkt 
at disse legemidlene er helt like, siden de virker på 
samme reseptor. Vi trenger flere randomiserte 
studier for å se om dette stemmer, sa Torkildsen. 

God norsk innsats
Han trakk også fram flere norske forskere som 
presenterte studier under ECTRIMS. En av dem var 
NevroVax-studien til Marton König (se egen sak). 
– Kvaliteten på dette arbeidet knyttet til vaksine- 
respons ved MS går utenpå det meste som publiseres 
internasjonalt. Dette er en studie som favner over 
5000 pasienter, og så langt har gitt viktige resultater 
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som replisertes i andre datasett over hele verden. 
Også innen MR-forskning ble det presentert mye 
spennende. Dette er et felt i vekst, som blir gøy å 
følge videre, sa Torkildsen. 

En av forskerne på MR-feltet er Lars Skattebøl, lege 
og doktorgradsstipendiat ved Oslo universitetssyke-
hus (OUS. I studien «Brain age in multiple sclerosis: 
A Comparison Between Machine Learning and Deep 
Learning Models» har han sammenlignet to metoder 
for å måle hjernealder. De to metodene er tradisjonell 
maskinlæring og en dyplæringbasert modell, som er 
en subtype av maskinlæring. Begge metodene viser 
at høy hjernealder har sammenheng med høyere 
EDSS-skår.

Nybrottsarbeid
Også innen rehabilitering ble det lagt fram flere nye 
norske studier. Blant andre hadde spesialfysiotera-
peut Thomas Dahl Klyve fra MS-Senteret Hakadal en 
presentasjon om bruk av sensor i måling av gang-
funksjon og hva som skjer i fot og fraspark hos 
personer med MS. Forskere ved Nord universitet og 
Nordlandssykehuset har gjennomført studier som 
har sett på arbeidsdeltagelse og barrierer i arbeid 
for personer med MS. De har også utviklet en ny 
behandlingstilnærming hvor funksjon, fysisk aktivitet 
og arbeid adresseres systematisk.
– På rehabiliteringsfeltet har Norge utmerket seg med 
mye data fra MS-registeret. Dette er banebrytende 
arbeid, sa Torkildsen.

Cecilia Smith Simonsen, overlege ved Drammen 
sykehus, og hennes forskergruppe viste fram en 
poster med langtidsdata om sykdomsaktivitet blant 

MS-pasienter. Forskerne har sett på om det å oppnå 
såkalt NEDA-3 i de første årene en pasient får 
behandling, bidrar til mindre sykdomsaktivitet. 
NEDA står for «No Evidence of Disease Activity», 
eller ingen sykdomsaktivitet. Forskerne fant at det 
var assosiasjon mellom NEDA og langtids syk-
domsaktivitet, men ikke en stor assosiasjon. 

– Trygt legemiddel
To medisinstudenter ved Universitetet i Bergen, 
Mattias Klakegg og Jakob Rishovd Karlowicz, 
presenterte en studie om bivirkninger ved rituksimab. 
Sammen med forskerkolleger har de sett på infek-
sjoner som førte til sykehusinnleggelse og ulike 
former for bivirkninger som kan gi sårbarhet for 
infeksjoner (hypogammaglobulinemi, alvorlig lym-
fopeni og alvorlig nøytropeni). Forskerne konkluderer 
med at pasienter som fikk rituksimab i opptil fem år, 
hadde en lav rate for infeksjoner som førte til 
sykehusinnleggelse.
– Budskapet er at dette er et trygt legemiddel med lav 
risiko for infeksjon som krever sykehusinnleggelse, 
sier Jakob Rishovd Karlowicz til Dagens Medisin.

Små skritt
Torkildsen avsluttet oppsummeringen med et sitat 
fra avdøde dronning Elizabeth, om at det er de mange 
små skrittene og ikke de store sprangene som bidrar 
til størst endring på sikt.
– Det gjøres mye bra arbeid i Norge som etter hvert 
vil få stor internasjonal betydning. NevroVax, NorMS, 
RAM-MS og Overlord er studier som svarer på 
spørsmål stilt på ECTRIMS. Svarene ligger foran oss, 
og alle bidrag er viktige i det store bildet, påpekte 
Øivind Torkildsen.    

Øivind Torkildsen, professor og overlege ved Haukeland 
universitetssjukehus, trakk blant annet fram en ny norsk 
studie på MR som ble presentert under årets ECTRIMS. 
(Foto: Kristi Herje Haga)  

Foto: iStock 
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EBV har vært en mistenkt risikofaktor for MS i man-
ge år. Men det var først i en studie som ble publisert 
i det vitenskapelige tidsskriftet Science for et snaut 
år siden, ledet av forskere ved Harvard T. H. Chan 
School of Public Health, at sammenhengen kom 
frem langt tydeligere enn før.

Kjetil Lauvland Bjørnevik har vært med på studien. 
Han har en forskerstilling ved Harvard og er tilknyttet 
det norske MS-miljøet i Bergen. MS-rapporten har 
bedt Bjørnevik om å svare på noen av de vanligste 
spørsmålene som stilles fra pasienter til MS-leger 
og MS-sykepleiere. 

Kan Epstein Barr-viruset forårsake MS?
– Ja, studiene vi har gjort, tyder på at MS er en  
sjelden komplikasjon etter infeksjon med Epstein-
Barr viruset (EBV). I flere studier har en sett at  
risikoen for å utvikle MS er svært liten dersom en 
ikke først har vært smittet med EBV, mens risikoen 
øker betydelig etter infeksjonen.
 
Når nesten alle har EB-viruset, hvordan spiller det 
en rolle for de som får MS?
 – Vi vet at andre faktorer påvirker risikoen for MS, 
som lave vitamin D-nivåer, røyking, overvekt og  
enkelte genetiske faktorer. Det er mulig at disse  
faktorene påvirker immunresponsen ved EBV- 
infeksjon. Det at risikoen for MS er så liten blant de 
som ikke har vært smittet med viruset, tyder på at 
en ikke får MS uten å først ha vært smittet  
med EBV.

Leter etter flere svar om 
kyssesykevirus

Kliniske studier er på gang for å teste ut vaksiner mot Epstein Barr-viruset 
(EBV). Men ett år etter den banebrytende studien som viser at kyssesykeviruset 

kan være den viktigste årsaken til MS, gjenstår fortsatt mange spørsmål.

 
Dersom en ser på andre virusinfeksjoner, så er det 
ikke uvanlig at kun et fåtall får komplikasjoner. Et 
eksempel er infeksjon med polioviruset; her vil kun 
noen få utvikle paralytisk poliomyelitt (lammelser/
muskelsvakhet) etter infeksjon.
 
Hvor lenge etter kyssesyken får man MS?
 – Det varierer sannsynligvis fra person til person. 
I studien vår gikk det om lag syv år fra EBV-smitte 
til de første MS-symptomene. En har imidlertid sett 
i andre studier at det kan gå opp til 30 år mellom 
kyssesyke og de første MS-symptomene. Men 
ettersom en kan ha MS i flere år, kanskje opptil ti år 
før de første symptomene opptrer, er det vanskelig å 
si nøyaktig hvor lang tid det går mellom infeksjon og 
MS. Det er imidlertid viktig å påpeke at svært få av 
de som får kyssesyke, senere utvikler MS.
 
Jeg har aldri hatt kyssesyke – hvorfor har jeg 
likevel MS?
 – Ved en infeksjon med EBV kan noen oppleve 
symptomer, mens andre ikke merker noe til infek- 
sjonen. De fleste av de som blir smittet i tidlig barn-
dom, vil ikke ha noen symptomer. Det er vanligere 
å oppleve symptomer, som da kalles kyssesyke, i 
ungdomstiden. Dette betyr at selv om en ikke har 
hatt kyssesyke, så har en fremdeles sannsynligvis 
vært smittet med EBV, da de aller fleste på et eller 
annet tidspunkt i livet blir smittet med viruset (de 
fleste før de fyller 20 år). Dette vet man fordi man 
kan sjekke om en tidligere har vært smittet med 
EBV ved måling av antistoffer i blodet.
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Kan man lage en vaksine, og hvor lang tid vil 
det ta?
– Ja, det gjøres i dag flere kliniske studier der en 
tester vaksiner mot EBV. Disse studiene er på et 
tidlig stadium, så det er usikkert hvor lang tid det vil 
ta før disse vaksinene blir godkjent for bruk. Dette 
avhenger også av hvor godt disse vaksinene even-
tuelt beskytter mot infeksjon. Det er for eksempel 
mulig at en vaksine beskytter mot kyssesyke, det vil 
si symptomatisk EBV-infeksjon, men ikke forhindrer 
EBV-infeksjon. Det er da usikkert hvilken effekt en 
vaksine vil ha for å forebygge MS.   

«95 prosent av den voksne 
befolkningen har vært  
smittet av Epstein-Barr-virus. 
De fleste smittes i barn-
dommen, og merker ikke  
så mye til det.»
Kjetil Lauvland Bjørnevik, Harvard-forsker

– EN AV DE MEST  
SPENNENDE  
PROBLEMSTILLINGENE PÅ  
MS-FELTET

– Sammenhengen mellom smitte med 
Epstein-Barr viruset (EBV) og utvikling av 
MS er uten tvil en av det mest spennende 
problemstillingene på MS-feltet i dag,  
kommenterer lege og forsker ved Nevrologisk 
avdeling på Oslo universitetssykehus (OUS), 
Marton König, i etterkant av den internasjonale 
MS-kongressen ECTRIMS. 

Han understreker at det fortsatt er altfor 
mye vi ikke vet. 
– Vi lurer på om smitten utløser eller driver 
sykdommen, eller kanskje begge deler.  
Forklaringen er nok ikke svart/hvitt, og det  
er viktig å ikke trekke konklusjoner for tidlig. 
Vi trenger flere studier som undersøker 
effekten av å «fjerne» EBV hos voksne med 
MS, for eksempel med antivirale legemidler, 
eller av en vaksine som kan forebygge  
selve smitten. Flere slike vaksiner er under 
utvikling for tiden, opplyser König.

Han viser til en studie som ble presentert av 
Tilman Schneider-Hohendorf fra Tyskland, 
der de blant annet hadde undersøkt tvillinger 
med og uten MS. Studien viste at personer 
med MS har en litt annen immunrespons mot 
EBV enn personer som ikke har MS, og at 
dette trolig ikke skyldes genetiske forskjeller.
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– Jo mer informasjon leger gir, jo mindre andel 
av informasjonen husker pasientene. Det er viktig 
å vite for MS-leger. Når legene klarer å begrense 
informasjonsmengden, får pasientene mer ut av 
konsultasjonen, sier Nordfalk, som er forsker og 
lege i spesialisering ved Ahus.

Som del av doktorgraden gjennomførte hun en 
studie som utforsket hva som skjedde når MS-leger 
fikk gjennomgå et kommunikasjonskurs med sikte 
på å få pasientene til å få med seg mer av det man 
snakket om. 

Overvurderer pasienten
Siden 1980-tallet har helsevesenet gått en lang vei 
fra at legene tok alle beslutninger, til å sette pasien-
ten i sentrum med begreper som informert sam-
tykke og samvalg. Likevel viser en rekke studier at 
leger ofte undervurder pasienters behov for infor-
masjon, og overvurder pasienters evne til å forstå 
og huske informasjonen som gis. For eksempel 
viser det seg at når informasjon gis muntlig, husker 
og forstår pasienten bare mellom 40 og 70 prosent. 
– Det er ofte vanskelig for leger å finne tid til kursing 
i en travel sykehushverdag. Økonomi er en annen 
faktor. Vi ønsket å måle om det var mulig å få til 
endring i kommunikasjonen ved hjelp av et veldig 
kort kurs, forteller Nordfalk. 

Tre strategier
Sammen med kolleger ved Ahus gjennomførte hun 
en randomisert kontrollstudie der man startet med 
et tretimers kurs for leger i å formidle kompleks 
informasjon. 17 leger deltok, og studien ble delt opp 
slik at en gruppe MS-pasienter møtte legene før de 

– Jo mindre leger snakker, jo bedre

MS-leger bør snakke mindre og ta flere pauser. Pasienter blir ofte overlesset 
med informasjon de ikke husker, hevder lege og forsker Jenny Maria Nordfalk.

hadde gjennomgått kurset, og en ny gruppe møtte 
legene i etterkant. 

Pasientene ble bedt om å forestille seg at de hadde 
fått en forverring i sin MS-sykdom, og legene skulle 
som respons på forverringen gi informasjon om mer 
potente behandlingsalternativer og rådgi pasienten 
i videre behandlingsvalg. Gjennom videoopptak av 
konsultasjonene kunne forskerne vurdere hvordan 
det fungerte når legene brukte de tre strategiene de 
hadde lært:

1. Kartlegging: Legene ble bedt om å stille spørs-
mål for å få frem pasientens preferanser om 
sykdommen og behandlingsvalg. Det ville gjøre 
det lettere å prioritere og skreddersy informa-
sjonen. 

2. Dele opp informasjonen: Legene ble bedt om å 
ta en pause etter å ha gitt en bit med informa-
sjon, for å gi pasienten muligheter til å svare 
(f.eks. å bekrefte at de hadde forstått, eller si fra 
om de trengte oppklaring). 

3. Sjekke pasientens forståelse: Legene fikk 
beskjed om å be pasientene gjenta informasjo-
nen de hadde fått. Dette ga legene mulighet til å 
vurdere om pasientene hadde forstått alt.

– Medisiner er komplekse, de har ofte bivirkninger, 
og det er veldig mye informasjon som skal gis på 
20 minutter. Legene kjenner nok selv på at det er en 
kjempeoppgave å skulle formidle alt som er viktig. 
Det blir ofte en overload for pasientene, som kan 
føle at de nærmest drukner i informasjon. Men det 
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handler ikke bare om å si minst mulig. Det handler 
om å skreddersy informasjonen best mulig til den 
enkelte pasient, sier Nordfalk.

Et hovedfunn i studien var at legene formidlet signi-
fikant færre informasjonsenheter til pasientene etter 
kurset. Dette målte forskerne ved å utvikle en ny 
metode for å telle biter med informasjon. 
– Vi klarte derimot ikke å påvise noen signifikant 
endring i deres bruk av de tre kommunikasjonsstra-
tegiene. Kanskje var kurset for kort, eller det var noe 
annet som ikke fungerte. Uansett tyder studien på 
at det er vanskelig å endre folks oppførsel, sier hun. 

Negative funn kan brukes
Selv om kurset ikke var nok til å endre selve måten 
legene kommuniserte på, håper Jenny Nordfalk  
metoden med å telle informasjonsenheter kan 
inspirere og tilpasses nye studier. Hun mener det  
er mye nytte å hente også i de negative funnene, 
som at man trenger mer enn et lite kurs for å endre 
folks atferd. 
– Også vi leger skulle ønske at vi hadde mye mer tid 
med hver pasient. Eller at vi kunne be dem komme 
tilbake etter kort tid for en ny samtale. Men vi har 
ikke tid på den måten. De fleste MS-leger har vente-
tider på mange måneder, påpeker hun.  

Ifølge Nordfalk er kommunikasjon med pasienter et 
felt som vies mer tid på medisinstudiet enn tidligere, 
særlig for turnusleger og leger i spesialisering.  
– Det er en trend i riktig retning, fordi man har  
innsett at dette er viktig. 

Mer informasjon skriftlig
Nordfalk er skeptisk til ideen om at pasienter kan  
ta opp det som blir sagt på mobil eller lydbånd for å 
høre på det i etterkant. 
– Det er inngripende og ugreit på flere måter. Fra 
kolleger i utlandet har vi hørt historier om at når 
leger blir filmet, kan det brukes mot en juridisk i  
etterkant. Man kan ikke kreve av noe menneske at 
de skal si alt helt feilfritt og aldri glemme noe når 
det skal gis så mye informasjon, mener hun.

Derimot har legen tro på i større grad å kombinere 
skriftlig og muntlig informasjon.
– Når man har valgt et medikament, er det lurt at man 
får endel skriftlig materiell å se gjennom før man 
begynner med behandlingen. Målet bør ikke være at 
man skal ha en samtale der pasienten må huske alt. 
Det handler dessuten ikke bare om hukommelse, 
men å sørge for at pasienten forstår og prosesserer 
informasjonen som gis. Her trenger vi nye metoder. 
Hvordan tester vi hva pasienter har oppfattet og tatt 
innover seg, ikke bare hva de husker?    

«Legene kjenner nok selv på 
at det er en kjempeoppgave 
å skulle formidle alt som er 
viktig. Det blir ofte en  
overload for pasientene.»
Jenny M. Nordfalk, forsker og lege i spesialisering  
ved Ahus. (Foto: Privat)

MS-PASIENTENES RÅD 
TIL NEVROLOGENE

• Sett av bedre tid, og lytt godt til pasi-
enten. Ikke avfei symptomer med at 
«det er naturlig når du har MS». Det 
er alvorlig nok for oss.  

• Se hele mennesket, og ikke bare 
«hun med MS».    

• La oss få møte samme lege over 
tid. Det er slitsomt å forholde seg til 
stadig nye, og å måtte fortelle hele 
sykdomshistorien gang etter gang.  

• La samvalg ved medisinbytte være 
reelt. Vi opplever at legene ofte vil 
velge den billigste, men vi vil være 
med å bestemme, og bli hørt hvis vi 
er uenige. 

!
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– Hør på denne setningen: «Trening har vist å kunne 
ha sykdomsmodifiserende effekt og redusere 
attakkrate og alvorlighet av attakker ved Relapsing 
Remitting MS.» Kunne de ikke bare skrevet at  
«trening er bra»? 

På pauserommet på MS-Senteret Hakadal leser en 
av deltakerne på rehabiliteringsopphold høyt fra  
epikrisen sin, til munterhet og gjenkjennende nikking 
fra lenestolene. Når vi spør om erfaringer med leger 
som kommuniserer godt eller dårlig, er meningene 
mange. Men de foretrekker å dele anonymt. Ingen 
navn nevnt, ingen leger skjemt. 

Et hovedproblem, mener de, er at det gis for mye 
informasjon på kort tid. 
– De skal ha nestemann inn, og er alltid for sene. 
De vil bli ferdig i full fart. Jeg føler øra flagrer, og får 
ikke med meg en ting, sier én. 
– Min MS-lege snakker fort, tar lite pauser og ser 
bort fra meg. Jeg er avhengig av å se munnen til 
personen når de snakker, forteller en annen.
 
– Min nevrolog er ny hver gang. Jeg må begynne 
hver konsultasjon med å fortelle historien på nytt og 
på nytt. De leser seg ikke opp i forkant, hevder en 
tredje. 

Ba om å få ta lydopptak
Flere peker på at MS-diagnosen i seg selv gir utfor-
dringer med å ta imot informasjon, som for andre 
typer pasienter kan være enklere. 

En dame med strikketøy forteller at hun ved flere 
anledninger har bedt om lov til å ta opp samtalen 
med mobilen for å kunne få med seg alt som ble 
sagt i etterkant. 

– Legen sa epikrise, jeg  
trodde jeg hadde epilepsi

Leger som har dårlig tid, snakker fort, bruker fremmedord og skriver 
uforståelige epikriser. På MS-senteret mener pasientene at de får så mye 

informasjon at «øra flagrer». 

– Det fikk jeg lov til én gang, da mannen min ikke 
kunne være med på grunn av korona. Legen syntes 
ikke det var greit neste gang, forteller hun. 

Flere lurer på hvorfor nevrologene må bruke så 
vanskelig språk.  
– Epikrisen min er elendig. Det er mye av ting vi har 
snakket om, som mangler. Ofte står det ord jeg ikke 
skjønner, forteller én.

– Første gang ordet epikrise ble nevnt, trodde jeg 
legen sa «epilepsi». Jeg ble helt fortvila og trodde 
jeg var enda sykere, sier en dame i 40-årene. 

For ordens skyld: en epikrise er en kort, skriftlig 
oppsummering av en undersøkelse eller behandling 
av en pasient. 

Pasientene vi treffer på pauserommet, mener legene 
med fordel kan bruke enklere ord både når de skriver 
og snakker. 
– Når de skriver «columna», kan de ikke bare skrive 
nakke og hode? Kan de ikke bruke vanlige ord, og 
sette fremmedordet i parentes, foreslår én. 

Ulike meninger om empati
De har sans for flere av strategiene i studien om 
hvordan leger kan kommunisere bedre (se egen sak). 
– Det ville vært fint å få tilbudet om å repetere det 
som ble sagt under konsultasjonen. Da ville legene 
vite hvor mye vi egentlig får tak i, og det kan vir-
ke skjerpende for begge parter, mener en mann i 
50-årene.

Gjengen på pauserommet har ulike meninger om 
hvor viktig det er at MS-legen utviser empati og 
varme i møte med pasienten. 
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– For meg er ikke empati så viktig. Jeg har ikke 
behov for medfølelse, men at legen er en saklig 
fagperson, sier damen med strikketøyet. 

En mann i 30-årene ser annerledes på det: 
– For meg er empati veldig viktig. Jeg føler et 
vennskapelig forhold særlig til fastlegen min, og det 
betyr mye at jeg kan se på ham som en støttespiller.

MS-sykepleierne i en klasse for seg
En dame i midten av 50-årene mener enkelte MS-
leger burde tenke mer gjennom hvordan alvorlige 
budskap formidles og fanges opp: 
– Da jeg fikk diagnosen i 2008, sa nevrologen at jeg 

burde regne med at om to-tre år sitter jeg i rullestol. 
Det var en skummel opplevelse. Jeg var forberedt 
på den rullestolen i lang tid.

Om nevrologen er yngre, eldre, mann eller kvinne 
spiller ulik rolle for gjengen på pauserommet. Men 
alle er enige om at MS-sykepleierne er i en klasse 
for seg. En av pasientene trekker et visittkort opp av 
baklommen. 
– Her har jeg nummeret hennes, jeg kan ringe når 
jeg vil. Har jeg et spørsmål til nevrologen min, er hun 
et fantastisk mellomledd. MS-sykepleierne er lav- 
terskel og lett tilgjengelig – det betyr så mye.   

Illustrasjon: Lisbeth Michelsen
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NevroVAX ble startet våren 2021. Hovedmålet med 
studien var i utgangspunktet å kartlegge vaksine- 
responser ved koronavaksine, men er nå utvidet til 
også å gjelde andre typer vaksine, som influensa-
vaksine, barnevaksiner osv. 

Studien har over 5500 deltakere fra hele Norge. Det 
er en nasjonal studie som utføres i samarbeid 
mellom Oslo universitetssykehus, Haukeland 
universitetssjukehus, Akershus universitetssykehus, 
Sørlandets sykehus, Norsk MS-register og Biobank, 
FHI og MS-forbundet.
 
Marton König, overlege og forsker ved OUS, presen-
terte en poster under årets ECTRIMS i Amsterdam, 
som viser nye og oppløftende resultater fra studien. 
I posteren presenteres nye studiefunn om humoral- 
og cellulær immunitet etter vaksinasjon, samt 
klinisk effekt av vaksiner mot covid-19.

Lav respons antistoffproduksjon
De første funnene fra NevroVAX-studien ble offentlig- 
gjort allerede høsten 2021. De viste at pasienter som 
får gitte typer behandling, har redusert antistoff- 
produksjon, også kalt humoral immunrespons, etter 
koronavaksinasjon. 

På årets ECTRIMS-kongress ble nye data lagt fram. 
Disse viser at selv om noen pasientgrupper ikke 
danner humoral beskyttelse etter koronavaksinasjon, 
utvikler de allikevel cellulær beskyttelse (drevet av 
T-celleaktivering) mot covid-19 etter vaksinasjon. 
Pasienter kan altså ha beskyttelse mot korona- 
sykdom, til tross for at de ikke utvikler antistoffer 
etter vaksinen. 

De aller fleste personer med MS 
har god beskyttelse mot 
alvorlig koronasykdom

Nye resultater fra NevroVAX viser at personer med MS responderer bedre på 
koronavaksine enn tidligere antatt. – Veldig gledelige nyheter, sier overlege. 

– I studien har vi undersøkt humoral immunitet, eller 
det vi også kan kalle antistoffproduksjon. Humoral 
immunitet er B-cellenes evne til å produsere anti-
stoffer og dette immunforsvarets måte å forebygge 
smitte, forklarer Marton König. 

NevroVAX-studien har vist at det er to grupper blant 
MS-pasientene som skiller seg ut og ikke produserer 
antistoffer i tilstrekkelig grad. Det er pasienter som 
får anti-CD20-behandling (rituksimab og ocrelizumab) 
og pasienter som får S1P-reseptor-modulerende- 
behandling (fingolimod). 
– Dette er et tydelig funn. Kun 20 prosent av pasienter 
som er behandlet med anti-CD20-behandling og 10 
prosent av pasienter som får S1P-reseptor-module-
rende-behandling, produserer antistoffer. Vi kan slå 
fast at pasienter som bruker disse medikamentene, 
har en redusert humoral vaksinerespons eller 
antistoffproduksjon, sier König.

König opplyser om at dette bedres etter flere vaksine- 
doser. Rundt 80-90 prosent av de som står på anti- 
CD20-behandlinger og S1P-reseptor-modulerende- 
behandling, utvikler ikke antistoffer etter de tre første 
vaksinedosene. Etter fjerde vaksinedose begynner 
andelen uten tilstrekkelig respons å øke igjen. 

God cellulær respons
Studien viser at til tross for lav antistoffproduksjon, 
har personer på anti-CD20-behandling like god 
cellulær respons som friske kontroller. 

Cellulær immunitet er en immunreaksjon som ikke 
involverer antistoffer, men som i stedet aktiverer 
andre celler, blant annet T-celler. 
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– Dette er et veldig viktig funn, og viser tydelig at lav 
antistoffproduksjon ikke nødvendigvis betyr at en 
person har dårlig vaksinerespons, sier König. 

For pasienter behandlet med S1P-reseptor-module-
rende-behandling viser studien at også den cellulære 
responsen er svekket, på lik måte som den humorale. 
König opplyser om at de tror dette kan skyldes 
testmetoden som gjør at svarene kan bli misvisende. 
– Når det gjelder denne gruppen oppfører lymfo- 
cyttene seg litt annerledes enn hos andre, de er 
nemlig fanget i lymfeknutene takket være behand-
lingen. Det gjør at vi måler vaksinerespons på feil 
sted, i sirkulerende blod, og jeg tror ikke svarene er 
helt riktige, sier König. 

Liten risiko for alvorlig covid-19
14,2 prosent av deltakerne i NevroVAX-studien har 
blitt smittet av korona, til tross for at de er vaksinerte. 
Forekomsten av smitte er signifikant høyere hos dem 
som ikke produserte antistoffer. 

Sannsynligheten for alvorlig covid-19, altså sykdom 
som krever sykehusinnleggelse, er veldig lav blant 
deltakerne i studien.
– Det er kun 0,5 prosent av pasientene som står på 
anti-CD20-behandlinger, og 0,3 prosent av de på 
andre høyeffektive behandlinger, som måtte innlegges 
på sykehus. Det er ingen som har ligget på intensiv- 
avdeling. Dette er veldig lave tall, sier König. 

König viser til tall som ble presentert på ECTRIMS 
fra et fransk register. Her var innleggelsesraten på 
9,3 prosent. 
– I Norge er innleggelsesraten på 0,5 prosent i den 
verste gruppen. Franskmennene hadde en dødsrate 
på 1,7 prosent, i NevroVAX-studien er den på  
0 prosent. Dette er viktig informasjon for både 
pasienter og behandlere. Selv om man ikke  
produserer antistoffer, så har man grei beskyttelse 
mot alvorlig sykdom.
 
Oppdaterte vaksineråd
Basert på de nye resultatene har styringsgruppen i 
NevroVAX og Nasjonal kompetansetjeneste for MS 
kommet med oppdaterte vaksineråd. Det anbefales 
nå femte vaksinedose for personer som er omfattet 
av definerte risikogrupper.

Risikogruppene er endret seg nå enn de var ved 
pandemiens begynnelse. Nå er risikogruppene: 
• de som får anti-CD20-behandling eller S1P- 

reseptor-modulerende-behandling
• over 65 år
• høy uføregrad (f.eks. rullestol/ganghjelpemiddel)
• komorbiditet med risiko for alvorlig covid-19
• gravide i 2. og 3. trimester 

Når skal man ta oppfriskningsdose dersom man  
er i risikogruppen? 
• med et intervall på fire måneder siden siste 

koronavaksinedose
• minst tre uker etter gjennomgått covid-19,  

men det anbefales tre–fire måneder etter  
gjennomgått sykdom

• med et intervall på minst to døgn før eller etter 
infusjon med anti-CD20-behandlinger 

Det er ikke nødvendig med ny vurdering av fastlege/
spesialist. Pasientene kan vise frem tidligere 
dokumentasjon i form av vaksinebrev fra spesialist-
helsetjenesten, journalnotat, resept eller medikament- 
forpakning hvor pasientens navn kommer frem.

Studiedeltakere bes om å ta ny blodprøve etter 
femte dose og om å fylle ut et spørreskjema.

NevroVAX er fortsatt åpen og alle med MS er 
velkommen til å delta, uansett behandling eller 
vaksinasjonsstatus. Spørsmål om studien og 
vaksineråd kan rettes til makoni@ous-hf.no.   
 

«Dette er et veldig viktig 
funn, og viser tydelig at lav 
antistoffproduksjon ikke 
nødvendigvis betyr at en  
person har dårlig vaksine- 
respons»
Marton König, overlege og forsker ved OUS. 
(Foto: Øystein Horgmo)

mailto:makoni@ous-hf.no
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En studie utført ved Oslo universitetssykehus har 
sett på pasienter som slutter med fingolimod 
(Gilenya og Fingolimod Accord), og hvilken effekt 
kladribin (Mavenclad) og rituksimab har på disse 
pasientene.  

Gro Owren Nygaard har ledet studien, som er et 
samarbeid mellom Haukeland universitetssjukehus 
og Oslo universitetssykehus.
– Bakgrunnen for studien var at vi opplevde at noen 
av de pasientene vi byttet fra fingolimod til kladribin 
fikk en veldig forverring, en såkalt rebound-aktivitet. 
Vi begynte å lure på om det var forskjell i hvor 
mange pasienter som fikk denne rebound-aktivite-
ten når de byttet over til kladribin eller rituksimab, 
forteller Nygaard. 

Alle pasienter som byttet fra fingolimod til kladribin 
eller rituksimab innenfor en gitt periode, ble inkludert 
i en retrospektiv kohortstudie. Totalt ble 73 pasienter 
registrert. 33 pasienter byttet til kladribin, mens 40 
pasienter byttet til rituksimab. De var blitt fulgt opp i 
minst seks måneder.  

Høyere aktivitet enn tidligere
Rebound-aktivitet var i studien definert som en 
sykdomsaktivitet som var større enn den pasienten 
hadde før oppstart med fingolimod, og at det var 
minst fire nye lesjoner eller én tumefativ kontrast-
ladende lesjon. 
– Disse kriteriene beskriver større sykdomsaktivitet 
enn det som er forventet når man slutter på en 

Kan være stor risiko knyttet til å 
bråslutte på MS-medisiner

Pasienter som slutter på fingolimod, har høy risiko for økt sykdomsaktivitet  
ved bråslutt. – Det er viktig at pasient og behandler samarbeider om avslutning 

av medisin, og ikke bare oppstart, sier nevrolog.

behandling. En tumefaktiv lesjon er en stor lesjon som 
er sjelden og alvorlig. De aller færreste pasientene 
får fire nye lesjoner i løpet av et par måneder når de 
slutter på en behandling, opplyser Nygaard.

Registerdata viste at 21 prosent av pasientene i 
kladribingruppen fylte kriteriene for reboundaktivitet, 
mens ingen pasienter fylte kriteriene i rituksimab-
gruppen. Det var noen pasienter som opplevde 
sykdomsaktivitet i rituksimabgruppen også, men 
denne forverringen var ikke stor og innenfor det 
som anses som potensielt forventet.
– Pasientene som opplevde rebound-aktivitet fikk 
en dramatisk forverring. De færreste hadde fire nye 
lesjoner, som var kriteriene våre. Gjennomsnittet var 
18 lesjoner, og enkelte hadde så mye som 28 nye 
lesjoner innen kort tid. Rebound-aktiviteten var 
påfallende større hvis man byttet over til kladribin 
enn hvis man byttet over til rituksimab, forteller 
Nygaard. 

Yngre alder og høyere attakkrate før behandling 
med fingolimod medførte økt risiko for rebound- 
aktivitet i kladribingruppen. Yngre alder defineres i 
studien som under 55 år, da det er denne gruppen 
som har mest inflammatorisk aktivitet. 

Hva forklarer forskjellen? 
– Vi tenker dette handler om hvordan medisinene 
virker etter hverandre, som igjen gjør det veldig 
viktig hvilke behandlinger vi nevrologer velger 
sammen med pasientene våre, sier Nygaard. 
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– Vi kan ikke vite sikkert hva som er det verste – om 
hovedproblemet er å slutte på fingolimod, eller om 
det blir enda høyere risiko for rebound om man gir 
påfølgende kladribinbehandling. Det er kjent fra 
tidligere at bråslutt på fingolimod kan gi rebound- 
aktivitet, og det var delvis for å redusere risikoen for 
rebound at vi behandlet pasientene med kladribin. 
Nå har vi lært at denne strategien gir en stor risiko 
for rebound-aktivitet. Vi tror at det handler om at 
kladribin ikke gir den raske beskyttelsen som for 
eksempel rituksimab gir, og som trengs etter 
avslutning med fingolimod, sier Nygaard. 

Rituksimab virker raskt etter infusjon. Selve medisi-
nen er ute av kroppen etter et par måneder, men 
effekten kan vare i opptil ett år. 
    
Få pasienter bruker fingolimod i dag
Virkestoffet fingolimod finnes i legemidlene Gilenya 
og Fingolimod Accord. De er identistiske, og høyst 
sannsynlig har de samme fordeler og ulemper –  
inkludert mulighet for rebound. 

I 2019 besluttet Beslutningsforum at ingen nye 
pasienter skulle behandles med Gilenya i Norge. De 
som allerede brukte dette preparatet, fikk fortsette. 
Tall fra MS-registeret viser at pr. 31.12.2021 mottok 
679 pasienter Gilenya som immunmodulerende 
behandling mot MS.

I 2022 kom kopipreparatet Fingolimod Accord på 
markedet og de som tidligere brukte Gilenya fikk 
overgang til kopipreparatet, som inneholder det 
samme virkestoffet. Det ble også åpnet for å 
behandle nye pasienter med preparatet. 
– Fingolimod har en del problemer knyttet til seg, og 
i dag har vi andre alternativer som ikke har disse 
problemene, sier Nygaard. 

Nygaard understreker samtidig at fingolimod er et 
godt og effektivt medikament.
– Det er en del pasienter som står på fingolimod, 
som har gjort det lenge og som har god effekt av 
det. Det er viktig at vi følger opp disse pasientene 
og hjelper dem når de en dag skal videre. For mange 

«Å slutte på 
en behandling hjemme 
kan være kjempefarlig! 

Det er viktig at man sam-
arbeider om avslutning 
av en behandling, ikke 

bare oppstart.»
Gro Owren Nygaard, MS-forsker og 

overlege ved Oslo universitetssykehus.
(Foto: Vidar Sandnes)
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som står på fingolimod, er det en fin medisin som 
gir stabil sykdomskontroll. Men for unge kvinner 
med graviditetsønske, og for de som får bivirkninger, 
blir den vanskelig, sier Nygaard. 

Ved ønske om graviditet er det viktig at pasientene 
har en åpen dialog med behandleren sin. Rebound- 
aktivitet ved avslutning av fingolimod kan unngås 
med god planlegging. 

To råd til helsepersonell og pasienter
– Det er viktig for meg å understreke at fingolimod 
ikke er en dårlig behandling. For de pasientene som 
bruker denne, og har god effekt, anbefaler jeg å 
fortsette med det. Problemene kan oppstå når man 
velger å avslutte behandlingen. Det er ekstremt viktig 
at pasientene ikke gjør det hjemme, men planlegger 
det sammen med nevrolog. Dersom man velger 
riktig medisin, kan rebound-aktivitet unngås. 

Nygaard har særlig to råd som både gjelder helse-
personell og pasienter. 
– For det første må vi tenke veldig nøye over hvilke 
pasienter som skal begynne på fingolimod i ut-
gangspunktet. Det er viktig at vi ikke begynner med 
et medikament som gir pasientene fremtidige 
problemer, for eksempel ved graviditet. 

– For det andre må vi samarbeide om avslutning av 
behandling, når det blir aktuelt. Da må nevrologen 
vurdere om pasienter trenger en overgangsbehandling, 
og det beste vi har sett til nå er å bruke rituksimab. 
En dose med rituksimab kan være nok. 

Overgangsbehandling må særlig vurderes hos dem 
som har størst risiko for rebound-aktivitet. Det er 
yngre pasienter (under 55 år), med høy sykdoms- 
aktivitet tidligere. 

Ikke slutt hjemme!  
Nygaard forteller at hun har sett flere eksempler 
hvor pasienter velger å avslutte behandling med 
fingolimod hjemme. 
– Dette kan være pasienter som ikke føler de lenger 
har en aktiv MS, og ikke lenger ønsker å gå på 
behandling. De bråslutter på fingolimod hjemme, og 
vi ser dem når de kommer inn på sykehuset med en 
stor rebound-aktivitet. 

– Å slutte på en behandling hjemme kan være 
kjempefarlig! Det er viktig at man samarbeider om 
avslutning av behandling også, ikke bare oppstart 
av medisin, understreker Nygaard.  

IKKE BARE FINGOLIMOD

Selv om denne studien kun så på fingolimod, 
opplyser Gro Nygaard om at rebound-aktivitet 
ved brå avslutning av behandling også er 
observert ved natalizumab (Tysabri).
 
– Ved avslutning av Tysabri kan man trappe 
ned gradvis ved å stadig forlenge intervallene 
mellom hver dose, og slik kan man unngå 
bråslutt. 

– Det er også mulig å gi en overgangs- 
behandling, for eksempel med rituksimab, 
dersom det er nødvendig å bytte behandling 
raskt, forteller Nygaard. 

Hun opplyser om at de ikke har nok kunnskap 
om denne risikoen for reboundaktivitet også 
gjelder for andre SP1-modulatorer, som er 
den gruppen legemidler fingolimod tilhører.  
I Norge er også Zeposia (ozanimod) og 
Ponvory (ponesimod) i denne gruppen. 

– Vi har for lite erfaring med disse medika-
mentene, men man kan jo være redd for det 
samme problemet, sier Nygaard. 

Det er også rapportert noen tilfeller av 
rebound-aktivitet ved bråslutt av dimetyl- 
fumarat (Tecfidera), men det er ikke et 
utbredt fenomen. 

REBOUNDEFFEKTEN

«Det er viktig for meg å 
understreke at fingolimod 
ikke er en dårlig behandling. 
For de pasientene som 
bruker denne, og har god 
effekt, anbefaler jeg å 
fortsette med det.»
Gro Owren Nygaard, MS-forsker og overlege ved Oslo 
universitetssykehus.

!
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Tankevirksomheten går kanskje litt saktere. Det kan 
være vanskeligere å konsentrere seg, lære nye ting. 
Endel føler at hukommelsen blir dårligere. MS påvirker 
såkalt kognitive funksjoner i varierende grad, fra små 
endringer som man kompenserer for i det daglige, 
til omfattende endringer som kan klassifiseres som 
demens. 
– Når kognitive problemer øker, blir det vanskeligere 
å stå i jobb. Det er gjerne lettere å tilrettelegge på 
arbeidsplassen om man har en fot som ikke fungerer. 
Sliter man kognitivt, er det vanskeligere å henge 
med i arbeidslivet, påpeker forsker Ellen Skorve ved 
Haukeland Universitetssykehus. 

Fysisk aktivitet hjelper
Basert på en studie av nydiagnostiserte MS-pasienter 
mener hun rutinemessig testing av kognitiv funksjon 
i tidlig fase av sykdommen er viktig for å kunne sette 
inn tiltak så tidlig som mulig i sykdomsforløpet. 
– Tidligere har man tenkt at det ikke er noen vits i å 
avdekke kognitiv svikt hos nydiagnostiserte. At man 
må regne med at det skjer, man kan ikke gjøre noe 
med det. Vi har nå forskning som viser at fysisk 
aktivitet har god effekt på kognitiv funksjon. Det er 
antatt en antiflammatorisk effekt. Man må fortsette 
å trene for at effekten skal vedvare, understreker hun.

– I tillegg er det viktig å komme tidlig i gang med 
høyeffektiv behandling, som også kan bremse 
utviklingen av kognitiv svikt. Men mer forskning kreves 
for å finne ut av de bakenforliggende mekanismene 
for målrettet medikamentell behandling av kognitiv 
dysfunksjon, sier Skorve. 

– Viktig for arbeidsdeltagelse 
at man avdekker kognitiv svikt

Kognitive utfordringer rammer halvparten av personer med MS tidlig i  
sykdomsforløpet. – Det bør ikke bety kroken på døra i arbeidslivet, 

mener forsker Ellen Skorve.  

Stoppe snøballen
Skorve viser til en rekke studier som har funnet at 
tidlig behandling har best effekt for å forebygge 
fysisk funksjonssvikt, å «stoppe snøballen før den 
begynner å rulle».
– Det er også noen studier som viser parallelle 
effekter knyttet til kognisjon. Parallelt med forebyg-
ging av fysisk funksjonssvikt har man sett bremsing 
av kognitiv dysfunksjon. En slik behandlingsstrategi 
vil klare å begrense sykdomsutvikling hos hele 
MS-populasjoner. Dette vil første og fremst gi oss 
«friskere» MS-pasienter med bedre funksjon og 
livskvalitet. Det vil også i et lengre tidsperspektiv 
kunne medføre mindre behov for rehabiliteringstil-
tak og trygdeytelser, mener Skorve. 

Forskeren peker på at når de kognitive plagene er 
kommet så langt at man ikke klarer å følge med på 
jobben, er det vanskelig å få til tilrettelegging på 
arbeidsplassen som kan hindre at man blir fullt ufør. 
– At pasienter tidlig blir klar over egne kognitive 
utfordringer, kan gi dem flere grunner til å holde seg 
fysisk aktiv og drive mental trening. Tilrettelegging 
kan for eksempel innebære at man går ned i stil-
lingsprosent tidlig slik at man kan holde seg lenger i 
arbeidslivet, heller enn at man går fra full stillings-
prosent til fullt ufør, mener hun. 

Kartlagt over to år
Studien er gjennomført ved Helse Bergen HF som 
del av Skorves doktorgradsarbeid. Hovedmålet var å 
tilpasse et testbatteri kalt BICAMS (Brief Internatio-
nal Cognitive Assessment in Multiple Sclerosis) for 

REBOUNDEFFEKTEN KOGNITIV SVIKT



44  msrapporten2022

KOGNITIV SVIKT

norske MS-pasienter. Skorve og kollegene ønsket 
også å kartlegge omfanget av kognitive problemer 
tidlig i sykdomsforløpet hos ny-diagnostiserte 
MS-pasienter, og sammenligne dette med MS-spesi-
fikke forandringer målt med MR-undersøkelse av 
hjernen. 

I studien brukte forskerne BICAMS-testen for å måle 
kognitiv funksjon på 58 pasienter med attakkvis MS. 
I tillegg ble pasientene målt for angst, depresjon og 
fatigue. 

27 pasienter (46 prosent) ble definert som kognitivt 
redusert ved starten av studien. 22 pasienter (38 
prosent) ble definert som kognitivt redusert ved 
oppfølging etter to år. 

Kan målrette treningen
– Vi så at flere pasienter skåret bedre etter ett år, og 
at bedringen holdt seg i to år. Vi vet ikke om det 
skyldtes at de var mer obs på egne utfordringer, 
eller om det var en læringseffekt av å gjennomføre 
testen, som vedvarte, sier Skorve.

BICAMS-testen inneholder tre tester som blant 
annet måler prosesseringshastighet, det vil si hvor 
raskt man evner å sette sammen tall og symboler. 
En annen del av testen måler verbal hukommelse, 
der man skal huske en serie med ord. Siste del av 
testen måler visuell korttidshukommelse, der man 
skal tegne en serie med figurer man akkurat har 
sett. 
– Definisjonen på kognitiv svikt er at man skårer 
under normalen på én eller flere tester. 
De aller fleste har bare én test de skårer dårlig på. 
Til tross for at nær halvparten av pasientene hadde 
minst én dårlig score, var nesten 80 prosent i full 
jobb, sier Ellen Skorve.

En nevropsykologisk undersøkelse er i dag den 
mest omfattende undersøkelsen av kognitiv funk-
sjon helsevesenet kan tilby. Undersøkelsen kan 
være spesielt nyttig som grunnlag for beslutninger 
om skolegang og arbeidssituasjon. Mye kan gjøres i 
form av systematisk tilrettelegging av dagen. For 
eksempel bruk av kalender og huske-prinsipper, 
pauser til oppladning og repetisjon av viktige ting.

Halvparten rammet
Et hovedfunn i studien var at rundt halvparten av 
deltagerne i studien hadde tegn til kognitive plager 
allerede tidlig i sykdomsforløpet, og at BICAMS-tes-

ten skiller godt mellom friske og syke. Ellen Skorve 
sier de ikke fant noen store forskjeller mellom yngre 
og eldre pasienter. 
– Angst, depresjon, tretthet og kognisjon bør alltid 
testes samtidig for å avdekke i hvilken grad disse 
symptomene påvirker hverandre, sier Skorve. 

Tredje del av studien omfatter resultater fra MR-stu-
dien, der hovedfunnet er at det er god sammenheng 
mellom kognitive plager vurdert ved BICAMS og 
globale hjernevolum, og at det er signifikant hjerne-
svinn over to år hos pasientene med dårligst skår på 
BICAMS-testen. 
– Vi håper studien kan føre til at MR på sikt kan 
brukes til å identifisere kognitiv svikt. Med bruk av 
kunstig intelligens som tolker dataene, kan man få 
svar ganske raskt og nøyaktig som ikke er like lett å 
lese for en radiolog, sier Skorve. 

Hun mener innføring av rutinemessig, systematisk 
kartlegging av kognitiv funksjon allerede ved 
diagnosetidspunkt forhåpentlig vil kunne gi bedre 
effekt av behandling.
– Det er lett å bli slått ut av en MS-diagnose. Man 
kan tvile på om man kan ta den utdanningen eller 
følge det karriereløpet man ønsker. Hvis legen sier 
at man må regne med kognitiv svikt, og at det ikke 
er noe å gjøre, er det en tøff beskjed å få. Men i dag 
har vi så mye god behandling som gjør at mange 
kan stå i jobb lenge, understreker Ellen Skorve.  

«At pasienter tidlig blir  
klar over egne kognitive  
utfordringer, kan gi dem  
flere grunner til å holde  
seg fysisk aktiv og drive 
mental trening.»
Forsker og lege Ellen Skorve.  
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Studier viser 
at å løse kryssord 

kan være god 
hjernetrim ved mild 

kognitiv svikt. 
 (Foto: iStock)
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Fenomenet kalles komorbiditet, og betyr «samtidige 
sykdommer» (samsykelighet), eller forekomst av 
flere ulike sykdommer eller lidelser samtidig hos 
samme person.
– Komorbiditet er absolutt noe man må ta hensyn til 
når man skal velge MS-behandling, sier Espen 
Benjaminsen, overlege ved Nordlandssykehuset og 
forsker ved UiT Norges arktiske universitet. 

Han disputerte tidligere i år med sin doktorgrads- 
avhandling som blant annet undersøkte forekomsten 
av samtidige sykdommer i MS-populasjonen.

Nesten alle hadde komorbiditet
Benjaminsen har brukt Nordlandssykehusets 
elektroniske journalsystem kombinert med data 
fra Norsk Pasient Register (NPR). Data fra 637 
forsøkspersoner ble gjennomgått, og 97,5 prosent 
av MS-pasientene ble registrert med minst én 
komorbid tilstand. 

Benjaminsen sier at dette resultatet er vanskelig å 
tolke, men at det gir en indikasjon på at komorbiditet 
er en vanlig og viktig problemstilling i denne gruppen. 
– Sammenhengen mellom ulike sykdommer og 
tilstander kan være ulik i forskjellige situasjoner. For 
eksempel vil synsnervebetennelse ved MS betraktes 
som et symptom eller en manifestasjon av grunn-
sykdommen, mens netthinneforandringene som kan 
oppstå ved diabetes, mer betraktes som en kompli-
kasjon. At folk har mer enn én sykdom, kan være 
tilfeldig. Men det kan også skyldes en mer genuin 
biologisk sammenheng. Slike mekanismer forsøker 
vi å nøste i, sier Benjaminsen. 

Irritasjon i hjernen
Av MS-pasientene som var registrert i pasientregis-

Bortimot alle med MS har andre 
sykdommer i tillegg

MS-pasienter har betydelig høyere forekomst av epilepsi, irritabel 
tarmsyndrom (IBS) og hudkreft sammenlignet med normalbefolkningen, 

viser en studie fra Nord-Norge. 

teret i 2017, hadde 2.8 prosent epilepsi, 1.3 prosent 
hadde inflammatorisk tarmsykdom (IBS) og 1.7 
prosent hadde ikke-melanom hudkreft. Tidligere 
studier fra Oppland og Buskerud indikerer at fore-
komsten av epilepsi i er 0.7 prosent. Det betyr at 
forekomsten av epilepsi er minst fire ganger høyere 
enn i normalpopulasjonen. 
– For epilepsi er det antagelig en direkte sammen-
heng med MS. Når man får forandringer i hjernen, 
enten det skyldes en ulykke, svulst eller MS-plakk, 
kan det irritere nervesystemet i hjernebarken. Det 
kan utløse epilepsi, forteller Espen Benjaminsen.

Han mener det er særlig interessant om MS, som 
en autoimmun sykdom, henger sammen med andre 
autoimmune sykdommer. Irritabel tarmsyndrom er 
en slik autoimmun sykdom. Tall for forekomsten av 
IBS er publisert i en oversiktsartikkel fra 2018, og 
forskerne ved Nordlandssykehuset fant at MS- 
pasienter har 60 prosent høyere forekomst av IBS 
enn i den norske normalbefolkningen.  
– Det er generelt ikke mange med MS som har IBS, 
men 60 prosent høyere forekomst er en tydelig 
forskjell. Der er det kanskje en felles sykdoms- 
mekanisme, uten at vi kan forklare hvordan og 
hvorfor. Vi vet at det er en tendens til at autoimmune 
sykdommer kommer i opphopning. Det kan skyldes 
at når immunsystemet påvirkes, har det en direkte 
effekt på selve sykdomsmekanismen for flere 
sykdommer, sier overlegen. 

Overraskende kreftfunn
Sammenhengen mellom MS og kreft har lenge vært 
undersøkt, og gitt til dels motstridende resultater. 
Benjaminsen og kollegene fant at 1.7 prosent av 
MS-pasientene i studien hadde ikke-melanom 
hudkreft, sammenlignet med 0,3 prosent i normal-
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befolkningen, slik denne er beskrevet i rapporter fra 
Kreftregisteret. Denne forskjellen er statistisk 
signifikant.
– Vi ser ingen åpenbar sammenheng mellom MS og 
hudkreft. Vi vet fra tidligere at legemiddelet fingolimod 
(Gilenya, red.anm.) kan disponere for denne typen 
kreft. Men ingen av deltagerne vi hadde med i studien, 
hadde brukt fingolimod. Det er et interessant og 
overraskende funn, mener Benjaminsen.

Han sier man skulle forvente ut fra D-vitaminhypote-
sen at det var lavere forekomst i MS-populasjonen 
av alle typer hudkreft. 
– Vi tror at lite sollys i barndom og ungdom kan 
disponere for MS. Samtidig kan mye sollys gi 
hudkreft. Da skulle man tenke at de med MS hadde 
mindre hudkreft fordi de hadde vært eksponert for 
lite sollys. Dette er et funn vi ikke kan forklare,  
men som kanskje skyldes genetiske faktorer, sier 
Benjaminsen. 

Depresjon mest utbredt
Komorbiditet ved MS er et forskningstema som har 
fått større oppmerksomhet de siste årene. En 
systematisk gjennomgang av 249 forskningsartikler 
fant at de mest utbredte komorbiditetene ved MS er 
depresjon (23,7 prosent), angst (21,9 prosent), høyt 
blodtrykk (18,6 prosent), høyt kolesterol (10,9 prosent) 
og kronisk lungesykdom (10 prosent). Tidligere 
studier har også funnet at pasienter med MS har 
høyere forekomst av autoimmune sykdommer som 
diabetes og skjoldbruskkjertelsykdom. 

Mange MS-pasienter som får Lemtrada, utvikler 
autoimmun sykdom knyttet til skjoldbruskkjertelen, 
og gir forandringer i stoffskifte.
– I vår studie fant vi ikke økte tall, men det var heller 
ikke så mange i studien som hadde brukt Lemtrada. 
Her kan vi ikke si noe sikkert, sier Espen Benjaminsen.

Fanger ikke opp alt
Overlegen sier det er en svakhet ved studien at ikke 
alle sykdommer rapporteres til pasientregisteret. 
Kun sykdommer som registreres av spesialistleger 
og sykehus rapporteres inn, ikke det som kun blir 
tatt opp med fastlegen. 

– Det betyr at for eksempel depresjon og høyt blod- 
trykk kanskje ikke fanges opp. Vi fant at epilepsi, 
IBS og hudkreft utpekte seg, men det kunne også 
vært interessant å se på høyt blodtrykk, diabetes 
type 2, angst og depresjon. Det kan være interes-
sant å se på om depresjon skyldes noe annet enn at 
man blir deprimert av ha en alvorlig sykdom. Kan 
det i tillegg ha en sammenheng med at hjernen er 
skadet på grunn av MS?

Benjaminsen sier at det er viktig å ta hensyn til 
komorbiditet når man skal velge MS-behandling. 
– Dette gjelder blant annet Lemtrada og risiko for 
stoffskiftesykdommer, samt JC-virusinfeksjon som 
kan forårsakes av Tysabri. I tillegg er det anti-CD-20- 
behandlinger, som rituximab, som bør unngås ved 
hepatitt B og luftveisinfeksjoner. Fingolimod har noe 
økt risiko for hudkreft og hjerterytmeforstyrrelser, 
tilføyer Espen Benjaminsen.  

«For epilepsi er det  
antagelig en direkte 
sammenheng med 
MS. Når man får  
forandringer i hjernen, 
enten det skyldes en 
ulykke, svulst eller  
MS-plakk, kan det 
irritere nervesystemet  
i hjernebarken. Det  
kan utløse epilepsi.»
Espen Benjaminsen, overlege ved Nordlands-
sykehuset og forsker ved UiT Norges arktiske 
universitet.
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For å kunne danne et helhetlig, men nyansert bilde av 
en sykdom, er det viktig med kunnskap om hvordan 
det er å leve med sykdommen. Denne kunnskapen 
kan være med på å øke forskningens kvalitet, samt 
gjøre den mer relevant og av større betydning. Derfor 
er brukermedvirkning så viktig. 

Styreleder i MS-forbundet Lise Johnsen er bruker-
medvirker og har i over ti år vært involvert i en rekke 
forskningsprosjekter.
– Jeg ble interessert i forskning i min rolle som tillits- 
valgt, og at jeg har MS. Min lokalforening ble spurt 
av FFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon 
red.anm) i Troms om vi hadde noen som ville bli 
brukermedvirker. Jeg tok kurs i brukermedvirkning, 
og har vært involvert i flere prosjekter både gjennom 
FFO og MS-forbundet. 

Johnsen påpeker at det er viktig at brukeren kommer 
inn tidlig i forskningsprosessen. Allerede på ide- 
stadiet kan brukerne komme med verdifulle innspill 
og ideer til forskningstema. Videre når en studie skal 
planlegges, er det viktig at brukerrepresentanten er 
med helt fra starten.  
– Dessverre er det slik at vi ofte blir spurt om å være 
brukermedvirker dagen før en søknad skal sendes 
inn. Slik får vi ingen innvirkning verken på idéstadiet 
eller i utforming av den aktuelle søknaden. Mye av 
årsaken er mangelen på ressurser hos forsknings- 
institusjonene. De har ingen egen pengesum avsatt 
til brukermedvirkning før søknaden eventuelt blir 
innvilget og forskningen igangsatt. I tillegg tar det 
tid å få innarbeidet en kultur og rutine for at bruker-
medvirkning står sentralt helt fra starten.   

Hva er en brukermedvirker 
i forskning?

De siste årene har det blitt et krav at brukerne skal involveres i forsknings- 
prosjekter. Det handler om at de som lever med sykdommen, har andre  
perspektiv, behov og erfaringer enn det forskerne har. Hva vil dette si, 

og hvordan kan vi sikre god og reell brukermedvirkning? Hva kreves for å  
bli en brukermedvirker innen MS-forskning?

Hva er en brukermedvirker?
En forskningsprosess har flere faser. En brukermed-
virker kan være med i alle fasene, men på ulike måter. 
Det er store variasjoner i de ulike prosjektene, forteller 
Johnsen. Hun opplever alltid å bli tatt på alvor av 
dem som leder prosjektene hun deltar i. 
– Man kan mene noe om ideen og målsettingen for 
prosjektet. Er dette interessant for pasientgruppen, 
eller er det noe forskere har funnet på uten å vite helt 
om det er noe som gagner pasientene? I tillegg kan 
man blant annet gi innspill knyttet til målemetoder 
og samtykke/informasjonsskriv. Brukeren kan som 
regel komme med innspill som forskeren ikke har 
tenkt på, fordi man har opplevd sykdommen på 
kroppen.

Man kan også være brukermedvirker for diagnoser 
man selv ikke har, men på generelt grunnlag for 
kronisk syke eller pårørende. I disse tilfellene kan 
man bruke FFO for å få innspill fra andre brukere  
og pårørende. 

Brukermedvirkning vil gi både forsker og brukermed-
virker økt eller ny innsikt og kunnskap. For helse- 
vesenet, pasienter og pårørende vil det i tillegg til ny 
kunnskap, gi retning og bidrag til tjenesteutvikling 
og kvalitetsforbedring samt økt mulighet til å finne 
og etablere bedre praksis.  

Sjekkliste 
Ved Neuro-SysMed i Bergen har de utformet en 
sjekkliste for brukermedvirkning i forskning. Anne 
Britt Rundhovde Skår og Tori Smedal er forfattere av 
listen. Målet er å sikre nødvendig dialog mellom 
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forsker og brukermedvirker med mål om relevant 
forskning av høy kvalitet. 
– Det er viktig og et mål å få med brukerperspektivet 
i relevante deler av forskningen. Sjekklisten er nå 
under utprøving. Den skal piloteres og brukes i nye 
studier for å se om det bør gjøres endringer. Sjekk-
listen blir et arbeidsredskap som er under utvikling, og 
vil endres i tråd med tilbakemeldinger og erfaringer. 

Ulike faser av forskningen
Det ideelle er at brukermedvirkeren kommer inn 
allerede i planleggingen av forskningsprosjektet. 
– Brukerrepresentanter kan blant annet rekrutteres 
gjennom brukerorganisasjoner, brukerråd eller 
direkte fra klinikken. Rekrutteringsmåte vil variere 
og avhenge av prosjektets art. Det er uansett viktig 
med gjensidig avklaring av roller og forventninger 
slik at begge parter har klart for seg hva de skal 
bidra med inn i forskningen, forklarer Smedal. 

Brukermedvirkeren må vite hva hun sier ja til  
– Det kan være vanskelig å rekruttere brukermedvir-
kere. Man kan for eksempel ende opp med brukere 
som samarbeider så godt at de ikke stiller kritiske 
spørsmål. Det er mange aspekter ved brukermed-
virkning som er veldig komplekse, for eksempel 
hvilken vei man skal rekruttere. Det å representere 
hele bredden av pasientpopulasjonen kan være 
vanskelig. Det er anbefalt å ha med flere brukermed-

virkere i et prosjekt slik at stemmen blir sterkere.  
Å bruke sjekklisten tidlig i fasen kan gjøre det mer 
attraktivt å være bruker i et forskningsprosjekt fordi 
man kommer i posisjon til å påvirke prosjektet, 
forklarer Skår.  

Utfordringer 
Johnsen påpeker at vi trenger flere brukermedvirkere 
på MS. 
– Det er ønskelig å rekruttere flere gode brukermed-
virkere, og MS-forbundet arbeider aktivt for å få flere 
til å engasjere seg. Honorar ved idemyldring og i 
søknadsprosess kan være en utfordring, og dette er 
noe det bør arbeides med for å finne gode løsninger. 
For prosjekter som har fått midler, skal brukermed-
virkningen honoreres. Opplæring av både bruker og 
forsker er en viktig del av det å sikre god bruker-
medvirkning, og man tilstreber god opplæring for 
nye brukere. Du kan være med å påvirke og drive 
utviklingen på forskningen på MS. Forskningen 
spiller en rolle for pasienten, og du kan bidra til at 
forskningen blir kjent. For meg er det verdifullt at jeg 
kan være med å påvirke og medvirke til at forskningen 
går fremover. Det er viktig for fremtiden. 

Vil du vite mer om å være brukermedvirker for MS- 
orbundet? Da kan du ta kontakt med organisasjons-
rådgiver Linda Melling Øiehaug på linda@ms.no  
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Hun avla disputas i mars ved Universitetet i Oslo. 
Det overordnede målet med avhandlingen var å 
synliggjøre noen av aspektene som har bidratt til 
bedre sykdomsutfall hos moderne MS-pasienter, og 
hvordan de kan forbedres ytterligere. 
– Dette gjorde vi ved å lage et MS-register over en 
nesten fullstendig og geografisk veldefinert popula-
sjon, BOT-MS, skriver Simonsen i oppsummeringen 
av avhandlingen «The Contemporary Multiple 
Sclerosis Patient: Aspects of phenotyping, diagno-
sing and treating multiple sclerosis». 

Sammen med forskerkolleger har hun beskrevet 
hvordan fremskritt i kunnskap om sykdomsfenotyper, 
diagnose og behandling har bidratt til et forbedret 
sykdomsforløp de siste to tiårene. Fenotype er innen 
genetikken de egenskapene hos et individ man kan 
observere direkte, altså de egenskapene som 
kommer til uttrykk i en organisme. Fenotype står i 
kontrast til genotype, som er den informasjonen 
som ligger i genene (DNA) til et individ eller en celle.
– Vi har også lagt til informasjon om det relativt nye 
konseptet «MS-prodromet», og dermed ytterligere 
belyst en mulig ny sykdomsfenotype. I tillegg viste 
vi verdien av IgG-indeksen ved diagnostisering av 
MS. Til slutt demonstrerte vi hvor viktig det er å 
komme i gang med høyeffektiv sykdomsmodifise-
rende terapi sammenlignet med en gradvis opp- 
trapping, oppsummerer Simonsen.

Forskning på molekylnivå
Anna Maria Eriksson forsvarte i januar sin doktor-
grad med tittelen «Insights into Molecular Immune 

Sykdomsfenotyper og genterapi i 
årets doktorgrader

15 år fra sykdomsdebut til behovet for krykker – slik var prognosen for 
MS for bare noen få tiår siden. Cecilia Smith Simonsen har i doktorgraden sin 

sett nærmere på den rivende utviklingen på MS-feltet. 

Mechanisms in Multiple Sclerosis» ved Universitetet 
i Oslo. Et velfungerende immunsystem er viktig for å 
forsvare kroppen mot patogener som bakterier og 
virus. T-celler er en del av immunforsvaret, og har en 
viktig rolle for at forsvaret skal fungere effektivt og 
spesifikt. Ved autoimmune sykdommer som MS ser 
man at immunsystemet responderer feil, og går til 
attakk på friskt vev. Ved utvikling av MS er det mye 
som tyder på at T-cellene har en sentral rolle i denne 
feilresponsen.  

Målet med doktorgraden var å avdekke mekanismer 
i T-cellene som fører til utvikling av MS. Dette ble 
gjort gjennom å studere hvordan gener (CLEC16A 
og DEXI), som i tidligere studier har blitt identifisert 
til å være assosiert med økt risiko for å utvikle MS, 
påvirket funksjonen til T-cellen. Videre studerte man 
forskjeller i T-celleprosesser i T-celler som kom fra 
pasienter med MS og friske kontroller. 

Studiene viste at både CLEC16A og DEXI agerte i 
prosesser i T-cellen som påvirker immunresponsen, 
men flere studier kreves for å forstå hvordan disse 
påvirker utviklingen av MS når disse genene er 
dysregulert. Videre ble det vist at T-cellene fra 
pasienter med MS inneholdt flere molekyler som er 
involvert i prosesser som er viktige for aktivering av 
T-cellen, en prosess som kreves for å starte en 
immunrespons. Dette tyder på at ved utvikling av 
MS, er denne prosessen påvirket.   
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Dagens 
MS-pasienter utvikler  

sykdommen saktere enn 
tidligere. Ny forskning  

har sett nærmere  
på hva det kan  

skyldes.
(Foto: iStock)  
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Psykologspesialist Håvard Kallestad er en av dem 
som har fått midler.
– Mellom 20 og 50 prosent av alle med MS har 
søvnvansker. Vi vet lite om hvordan vi skal håndtere 
disse utfordringene. Vi håper studien gir oss svar 
på hva vi kan gjøre for å bedre søvnen for personer 
med MS. Det er ikke utført liknende studier tidligere.  
Både økt tretthet og fatigue fører til redusert ge-
nerell utholdenhet og yteevne hos personer med 
MS. Inadekvat søvn vil føre til ytterligere redusert 
livskvalitet. 

– I studien vil vi forsøke å behandle søvnproble-
mer med databasert kognitiv terapi, det vil si en 
ikke-medikamentell behandling av søvnproblemer 
hos pasienter med MS. Det vil gi oss svar på om di-
gital egenbehandling kan fungere mot søvnvanske-
ne, forklarer Kallestad. Han uttrykker stor takknem-
lighet for midlene. 

Takker giverne 
Lise Johnsen er styreleder i MS-forbundet. Hun ret-
ter en stor takk til alle givere og støttespillere som 
bidrar med midler for å gjøre dette mulig. 
– Vi er veldig glade for å kunne støtte disse fem 
prosjektene. Generøse givere og støttespillere gjør 
dette mulig for oss. For meg bidrar forskningen til 
at vi kan komme litt nærmere det å finne årsaken til 
MS. I tillegg håper og tror jeg at resultatene fra pro-
sjektene kan bedre livskvaliteten til personer med 
MS og deres pårørende, sier Johnsen.       

Magne Wang Fredriksen, generalsekretær i MS-for-
bundet, er også glad for at forbundet har fått 
muligheten til å tildele to millioner kroner til norsk 
MS-forskning. 
– Vårt høyeste ønske er å kunne bidra til å finne 
løsninger som gjør at personer med MS skal kunne 
få behandlinger som stopper, bremser eller kurerer 

Historisk forskningstildeling

For første gang delte MS-forbundet i år ut to millioner kroner til forskning  
på MS. Pengene er samlet inn av generøse givere.

sykdommen. Når vi i dag kan dele ut to millioner 
kroner til norske forskningsprosjekter, er vi stolte 
og ydmyke på vegne av alle de som har bidratt 
med penger og som står sammen med oss i dette 
oppdraget. 

– MS-forbundet vil være den største private bidrags-
yteren til norsk MS-forskning. Det håper vi skal bidra 
til at vi nærmer oss målet raskere. 

Det er nå etablert et forskningsutvalg som årlig  
vil tildele midler til norsk MS-forskning på den 
internasjonale MS-dagen 30. mai. Utlysning for 
midlene i 2023 kommer på ms.no innen kort tid.  

MS-FORBUNDETS 
FORSKNINGSUTVALG  
BESTÅR AV:

Astrid Edland (leder), tidligere spesialist i  
nevrologi og overlege ved Drammen sykehus. 
Nå pensjonist

Linn Hofsøy Steffensen, seksjonsleder,  
overlege, PhD NOR-Klinikken, NEHR avdeling, 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

Karl Bjørnar Alstadhaug, professor og overlege 
i nevrologi ved Nordlandssykehuset i Bodø

Marianne Elvik, brukerrepresentant 

Stig Søraa, brukerrepresentant

http://ms.no
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Tone Berge (Oslo universitetssykehus) 
«EpiNOR-MS»
Målet med studien er å finne biomarkører som kan brukes for 
å persontilpasse valg av behandling til den enkelte MS-pasient.
Kroner 660.000 er tildelt

Håvard Kallestad (St. Olavs Hospital) 
«Nettbasert behandling av kroniske søvnvansker for personer med MS»
I denne studien vil man forsøke å behandle søvnproblemer med databasert kognitiv terapi,  
det vil si en ikke-medikamentell behandling av søvnproblemer hos pasienter med MS.
Kroner 400.000 er tildelt

Christopher Elnan Kvistad (Haukeland universitetssjukehus) 
«SMART-MS»
Studien vil kunne gi ny kunnskap om reparasjonseffekt og sikkerhet ved behandling med  
mesenchymale stamceller og dermed bidra til utviklingen av «reparasjonsbehandling» for de  
som har fått skader av MS.
Kroner 400.000 er tildelt

Marton König (Oslo universitetssykehus) 
«NevroVAX»
En nasjonal studie som undersøker vaksineresponser (utvikling av immunologisk og klinisk  
beskyttelse) blant personer med MS for å kunne gi veltilpassede råd om smittevern,  
behandling og vaksinasjoner.
Kroner 300.000 er tildelt

Øivind F. Torkildsen (Haukeland universitetssjukehus) 
«Tenofovir as a treatment of Multiple Sclerosis»
I denne studien vil man registrere effekt og bivirkninger av en slik behandling, men også  
forsøke å finne ut mer om hvordan Epstein-Barr-viruset påvirker forløpet av MS-sykdommen.
Kroner 232.951 er tildelt
      

FORSKNINGS-
PROSJEKTER 

SOM  MOTTAR 
MIDLER

Glade prisvinnere sammen med generalsekretær og forbundsledere i MS-forbundet. Fra venstre, generalsekretær 
Magne Wang Fredriksen, Marton König, Tone Berge, Christopher Elnan Kvistad og  
forbundsleder Lise Johnsen. (Foto: Linda Melling Øiehaug)



54  msrapporten2022

Side 12-14 Ammende kan trygt få rituksimab
Rød BE, Torkildsen Ø, Myhr K, et alSafety of breast feeding during rituximab treatment in multiple 
sclerosisJournal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry Published Online First: 25 July 2022. 
doi: 10.1136/jnnp-2022-329545
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Våre samarbeidspartnere:



Nevrolog Lars Bø og MS-sykepleier Randi Cesilie Haugstad svarer  
på dine spørsmål. Nevrologen svarer på spørsmål om diagnostikk, 
sykdomsforløp, behandling og forskning. MS-sykepleieren svarer  
på alt som berører livet med MS. 

Vi samler inn spørsmål som blir besvart skriftlig i starten av hver  
måned. Spørsmålene og svarene blir publisert på våre nettsider. 
Du sikres full anonymitet.

Lurer du på noe angående MS? Send inn et 
spørsmål via vår nettbaserte spørretjeneste

Spør en 
MS-ekspert

ms.no

http://ms.no

