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TIL SYDEN 
MED ALS

Glenn Råna har sykdommen ALS:
Takket være brukerstyrt personlig assistanse  
fra Mio BPA ble drømmeturen til virkelighet . s.4

Bedre behandling:
Viktig med tidlig og 
riktig diagnose ved 
SMA. s.6

Født med 12  
kuler i hodet:
Alexander (29) lever 
med den ultrasjeldne  
sykdommen FOP. 
s.8-9
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S itatet er hentet fra innledningen 
til rapporten «Recommendations 
from the rare 2030 foresight 
study». Gjennom det store 

europeiske prosjektet Rare2030 er det 
samlet innspill fra en stor gruppe pasi-
enter, fagpersoner og opinionsledere, 
og utarbeidet politiske anbefalinger for 
forbedret politikk og en bedre fremtid 
for mennesker som lever med en sjelden 
sykdom i Europa.

Investment for Social Justice
Det foretrukne scenario for fremtiden er 
“Investment for Social Justice” gjennom 
behovsstyrt innovasjon, kollektivt ansvar 
for tilbud og tjenester, og utfallsbaserte 
mål. Det betyr i praksis tidligere, raskere 
og mer nøyaktig diagnose; en integrert 
og personsentrert tilnærming til omsorg; 
bedre tilgang til- og prising av lege- 
midler.

Det hele kan høres både abstrakt og 
overordnet ut, men er et viktig signal i 
videreutviklingen av sjeldenfeltet i  
Europa. Det skal ikke være opp til den 
enkelte å få de tjenester en trenger.  
Teknologien alene vil ikke dekke alle 
behov og gi alle svar. Og det er ikke raske, 
enkle løsninger som trengs i videre- 
utviklingen av tilbud og tjenester.  
Fremtidens likeverdige tilbud må  
utvikles gjennom bevisste og målrettede 
nasjonale og internasjonale tiltak,  
forankret på myndighetsnivå og  
gjennom europeiske samarbeid.   

Langsiktige planer og strategier
Gjennom Rare2030 gis åtte anbefalinger 
for hvordan dette kan oppnås, og første 
anbefaling fremhever betydningen av 

langsiktige planer og strategier, både 
nasjonale og i samarbeid med andre 
europeiske land.

Norge har nå fått sin nasjonale strategi 
for sjeldne diagnoser, der både regionale 
helseforetak, Helsedirektoratet og  
E-helsedirektoratet gis konkrete  
oppdrag. Som daværende helse- og  
omsorgsminister sier i forordet:  
«Norge er et lite land og det vil være få 
pasienter med hver diagnose og bare 
noen få fagpersoner og forskere som 
kjenner tilstandene godt. Vi trenger 
internasjonalt samarbeid om utredning 
og behandling, om forskning og  
innovasjon».

Vi har de beste forutsetninger til å 
videreutvikle vårt tilbud i tråd med  
anbefalingene fra Rare2030, og det er 
flere aktører som ønsker å bidra til at  
dette skjer. Arbeidet er langsiktig og  
tidvis krevende, men også fullt av  
muligheter og mening. Vi må bevege os 
fra gode intensjoner til konkrete resultat.

Som det også sies innledningsvis i 
rapporten fra rare2030: «The future of 
rare diseases starts today».

Rare2030: Fremtiden for  
sjeldne sykdommer starter i dag 
“The health of 30 million people living with a rare disease in Europe 
should not be left to luck or chance. Rare 2030 prepares a better future 
for people living with a rare disease in Europe with foresight.”

Resirkuler gjerne avisen

facebook.com/MediaplanetStories
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Stein Are Aksnes
Leder ved  
Nasjonal  
kompetanse- 
tjeneste for sjeldne 
diagnoser, Oslo 
universitetssykehus
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Det foretrukne scenario  
for fremtiden er “Investment 
for Social Justice” gjennom 
behovsstyrt innovasjon, 
kollektivt ansvar for tilbud 
og tjenester, og utfalls- 
baserte mål. 

11
ANCA-assosiert vaskulitt 
Merete fikk plutselig sterke 
smerter – ingen skjønte hva det var.

12
Håp til ALS-syke
ALS-foreningen «Alltid Litt Sterkere» 
kjemper for at ALS-syke må få prøve 
medisiner.

14
Kort tarm-syndrom
Denne tarmsykdommen kan føre til 
underernæring og at 
pasientene nærmest blir fengslet i 
hjemmet. 
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T ilgang til helsedata vil kunne 
bidra til forskning og danne 
grunnlag for styring og plan-
legging av helse- og omsorgs-

tjenester.
– Registre og et egnet kodeverk er 

viktige for å få kartlagt hvor mange med 
sjeldne diagnoser som finnes, og hvor 
de er. Bare på den måten får man skalert 
helsetilbudet etter behovet. Det sier Astri 
Arnesen, president i det europeiske  
Huntingtonforbundet. Hun kommer selv 
fra en familie hvor flere medlemmer har 
den arvelige hjernesykdommen Hun-
tingtons sykdom.

– Det finnes for eksempel en sjelden 
form for Huntington sykdom - juvenil 
Huntington sykdom - som rammer barn. 
Hvis det kommer effektiv medisin for 
en sjelden diagnose som denne, vil et 
nasjonalt register gjøre det mulig å finne 
behandlingsansvarlig lege for den enkel-
te pasient og formidle informasjonen. 
Men det går jo ikke om vi ikke vet hvem 
eller hvor de er, sier Arnesen.

Målet må være at dataen inngår i et 
overordnet offentlig register, sier hun. 
Bare på den måten kan vi sikre at alle 
prosjekter kan få tilgang.

Norge har lange og gode tradisjoner for 
oppbygging av helseregistre. Eksempler 
på etablerte helserelaterte registre som 
er godt kjent i den norske befolkningen, 
er Kreftregisteret, Medisinsk Fødsels-
register (MFR) og Den norske mor- og 
barn-undersøkelsen (MoBa).

Koder for sjeldne diagnoser
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne 
diagnoser (NKSD) har lenge arbeidet 
for bedre koding av sjeldne diagnoser i 

pasientjournal og registre. Tjenesten er 
annet medlem av nettverket og data- 
basen Orphanet som utarbeider kode- 
verket ORPHA-koder, spesifikt for  
sjeldne diagnoser.

– Samarbeid mellom nasjonale og 
internasjonale fagnettverk er en  
forutsetning for å lykkes med mål om 
et likeverdig tilbud om diagnostikk, 
behandling og oppfølging, uansett  
diagnose. Det sier Stein Are Aksnes, 
leder i Nasjonal kompetansetjeneste for 
sjeldne diagnoser (NKSD).

I Norge er ORPHA-koder benyttet i 
Sjeldenregisteret, og så langt gjort  
tilgjengelig i pasientjournalsystemet  
ved Oslo universitetssykehus HF. NKSD 
har både ansvar for registeret og  
koordineringen av arbeidet med  
innføringen av ORPHA-koder. 

Stadig flere spesialistmiljøer er  
nå i gang med å registrere sjeldne  
diagnoser, og målet er å få ORPHA- 
kodeverket tilgjengelig i elektroniske 
pasientjournalsystem ved alle sykehus.

Europeiske nettverk
Gjennom EU-prosjektet Orphanet Data 
for Rare Diseases, eller OD4RD, er NKSD 
nå i gang med å etablere et lands- 
dekkende servicemiljøer eller «hubs», 
som skal tilby støtte til innføring og bruk 
av ORPHA-koder. Samarbeid landene 
imellom er nødvendig for å bli enige om 
standarder og utveksle erfaringer.  
Fagpersonene som er med, er også  
knyttet til fagmiljøer involvert i  
Europeiske referansenettverk ERN.

Astri Arnesen forteller at pasient- 
organisasjonene på sjeldenfeltet har vært 
en viktig pådriver for å få referanse- 

Tekst Navn Etternavn

Kompetansenettverk, pasientregistre og kodeverk –  
tre forutsetninger for et godt tilbud til sjeldne
200 000 til 300 000 mennesker lever trolig med en sjelden diagnose i Norge i dag. Oppbygging av 
helsedata gjennom registre og kodeverk er en nødvendig for å kunne følge med på enkeltpasienter 
og på større pasientgrupper med sjeldne diagnoser.

Omsorg og 
kompetanse

Barnepalliasjon, habilitering, bolig, 
avlastning og dagsenter

Se vår hjemmeside www.nordreaasen.no

Stein Are Aksnes
Leder i Nasjonal 
kompetansetjeneste 
for sjeldne 
 diagnoser (NKSD) 
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nettverkene på plass.
Selv har Astri arbeidet for å få Norge 

med i ERN siden 2017 og sitter selv som 
brukerrepresentant i det europeiske  
referansenettverket ERN-RND, for  
sjeldne nevrologiske sykdommer. Like 
før jul i fjor kunne det feires at Norge var 
tatt opp i 17 av i alt 24 europeiske nett-
verk for sjeldne diagnoser.

– Nettopp fordi det ikke kan være  
opp til hvert enkelt land å løse alle 
utfordringene knyttet til kompetanse på 
alle de sjeldne sykdommene vi har, og 
som øker i antall for hvert år, avslutter 
Astri Arnesen.

Astri Arnesen
President i det 
europeiske  
Huntington- 
forbundet
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Glenn Råna har  
sykdommen ALS. Nylig var 
han på tur til Frankrike og 
Monte Carlo. En reise som 
er veldig krevende, selv for  
en frisk person.

J
eg hadde lyst til å vise andre 
funksjonshemmede, og da 
spesielt de med ALS, at man 
kan gjøre slike ting selv om 
man har begrensninger, så 
lenge man har med gode 
hjelpere og assistenter. 

Dette er så viktig for livskvaliteten. Tenk 
da hvor normal hverdag jeg har, når jeg 
faktisk klarer å gjennomføre noe slikt som 
ferie. Hverdagen hjemme er jo bare en lek 
i forhold, sier Glenn.

ALS er en sjelden nervesykdom der 
nerveceller i hjernen og ryggmargen 
svinner hen og blir borte. Det viktigste for 
Glenn er at han kan leve et liv så likt og 
tilnærmet det han alltid har gjort. At han 
kan fortsette å reise, ta med barna på ting 
og være aktiv uten at han trenger å tenke 
på begrensningene.

Nyter hvert sekund
Glenn har valgt brukerstyrt personlig 
assistanse (BPA) fra Mio. De har vært 
med på planlegging og gjennomføring av 
turen.

– Hvis jeg skulle ha belaget meg på 
hjemmesykepleie, hadde det aldri gått. 
Mio BPA har vært helt suverene i denne 
prosessen. De har vært kjempepositive til 
turen fra dag én og har lagt til rette for at 
det skulle bli en så enkel tur som mulig 
for meg, sier Glenn.

Anette Evensen jobber som BPA for 
Glenn. Hun var med på turen og kan 

skrive under på at det har betydd mye for 
Glenn.

– Han har pratet om denne turen veldig 
lenge, egentlig helt siden jeg begynte å 
jobbe der. Da fortalte han at han hadde en 
tur han og broren veldig gjerne ville være 
med på. Jeg føler meg utrolig heldig som 
har fått lov til å være med på denne turen. 
Å være sammen med Glenn og oppleve så 
mye nytt, og se hvordan han koser seg og 
nyter hvert sekund, sier Anette.

Helikopter og kasino
Turen gikk først til Frankrike, og deretter 
videre til Monaco. Høydepunktet på turen 
var å kjøre helikopter fra Nice til Monte 
Carlo.

– Og så fikk jeg bade i Middelhavet. Det 
var en stor, stor opplevelse. Vi var også 
på Casino Monte Carlo, vi har kjørt over 
Alpene og opp Pyreneene. Det var stort, 
sier Glenn.

Trenger ikke tenke på utfordringene
Å ha med assistenter på tur, syns Glenn 
bare er koselig. Det har vært både sosialt 
og hyggelig, men mest av alt har det gjort 
reisen utrolig enkel for han.  

Det er ekstremt utfordrende for en 
arbeidsleder å være ansvarlig for sine 
assistenter med tanke på at man skal 
krysse 10 landegrenser, bo på 10-12 ulike 
steder, og ikke minst at 4-5 assistenter 
er involvert, som skal avløse hverandre 
i forskjellige land. Samarbeidet med 
koordinator og HR hos Mio i forkant, la til 
rette for at dette ble veldig bra.

– Jeg klarer ikke lenger å bære ting, og 
forflytning mellom plasser er umulig uten 
hjelp. Å komme meg inn og ut av hoteller 
hadde gitt meg store utfordringer uten 
hjelp. Det samme med matlaging og  
henting av mat, sier Glenn, og legger 
til at han nesten ikke har støtt på noen 
utfordringer på turen.

– Jeg tror nesten ikke jeg har tenkt med 
irritasjon én gang på hele turen, at det er 

vanskelig å være funksjonshemmet.  
Enda vi har vært inn og ut av 10-12 
hoteller, kjørt 6 000 kilometer og tatt 
kollektivtransport. Jeg har nesten hatt det 
like enkelt som jeg hadde det som frisk. 
Jeg har sluppet å tenke på at jeg støter på 
utfordringer, sier han.

Glenn Råna på tur 
i Frankrike med 

assistenter fra  
Mio BPA.
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Tekst Marte Frimand

- Jeg hadde lyst til å gjøre  
en litt ekstrem reise

Det hjelper å 
snakke med noen 
som har peiling, og 
Mios rådgivere har 
personlig erfaring 
med BPA.  

Ta kontakt med Mio 
BPA så bistår de 
med det du måtte 
lure på og hjelper 
deg med å skrive 
søknaden din - helt 
kostnadsfritt.

mio.no

FAKTA 

Mio BPA er en av landets største  
leverandører av BPA og funksjons- 
assistanse:

• Å ha BPA medfører ofte ekstra kostnader, 
for eksempel når du skal ha med deg 
assistenter på reise slik som Glenn. Det er 
urimelig å forvente at du som arbeids- 
leder skal dekke disse selv, og derfor 
har Mio en ordning hvor du får refusjon 
for faktiske ekstrautgifter som følge av 
assistansen din.

• Mio bistår deg i rekrutteringen av 
assistenter, både faste og vikarer, og  
sørger for at politiattest, arbeids- 
kontrakt, skattekort og grunnleggende 
assistentopplæring er på plass.

• Mio gir deg gode arbeidslederverktøy 
som gir deg full styring og kontroll over 
din egen ordning, og utgiftsdekning for 
kostnader som oppstår som følge av 
assistansen din.

• Hos Mio får du også en egen  
BPA-koordinator som gir deg systematisk 
oppfølging og veiledning underveis  
gjennom driftsåret, i tillegg til å svare på 
alle spørsmål du måtte ha om ordningen 
din.

• Alle Mios BPA-rådgivere og flere av 
BPA-koordinatorene har selv lang erfaring 
som BPA-arbeidsledere. Noen av dem 
leder sine egne ordninger, mens andre 
leder på vegne av egne barn eller andre 
nærstående.

Denne artikkelen  
er produsert  
i samarbeid med 
Mio BPA



DNT tilrettelagt jobber for å gjøre friluftslivet tilgjengelig for 
mennesker med funksjonsnedsettelse. 
Vi arrangerer ulike tilrettelagte turer og aktiviteter. Bli med på 
korte nærturer eller lengre turer med overnatting! Finn en tur som 
passer for deg ved å søke i oversikten over turer på DNT.no. Turene 
er åpne for deltagere fra hele landet.  
 
Vi jobber for at stadig flere av våre hytter skal bli tilgjengelig for 
flere. På UT.no kan du finne hytter som passer dine behov og ønsker.  dnt.no

BioCryst har røttene sine i USA, 
hvor selskapet ble grunnlagt 
for 36 år siden. I dag er  BioCryst 
en global organisasjon, som i 
fjor også etablerte seg i Euro-
pa og Skandinavia. BioCryst 
fokuserer på forskning og 
utvikling hos pasienter med 
sjeldne sykdommer; herunder 
den sjeldne sykdommen he-
reditært angioødem (HAE). På 
verdensbasis finnes det rundt 
7000 diagnoser som anses å 
være sjeldne. Forekomsten av 
sjeldne diagnoser i befolknin-
gen i Norge er 3,5 – 5,9 prosent. 
Per i dag er det registrert rundt 
120 nordmenn med hereditært 
angioødem (HAE).

Sykdommen gir anfall med 
smer tefulle hevelser, hovedsa-

kelig i huden og i slimhinnene i 
mage- tarmkanalen. Hevelsene 
kan også forekomme i luft-
veiene, noe som kan være en 
livstruende tilstand. Anfallene 
kan utløses av mange ulike 
faktorer, men oppstår også 
spontant uten kjent årsak. HAE 
arves på en autosomal do-
minant måte, som betyr at 
dersom en forelder har HAE, 
er sannsynligheten 50 prosent 
for at det biologiske barnet vil 
arve sykdommen. Hos rundt 25 
prosent oppstår  sykdommen 
på grunn av en ny mutasjon. 
 
Pasientens stemme er viktig
Ifølge nyere europeiske ret-
ningslinjer for behandling av 
HAE, er målet å oppnå total 
kontroll over sykdommen. For 

å oppnå best mulig etterlevel-
se fremhever retningslinjene 
 viktigheten av at pasienter del- 
tar i beslutninger rundt valg av 
behandling. 

– Det er verdt å tilstrebe å 
oppnå maksimal effekt for hver 
enkelt person som lever med 
HAE. En viktig del av å komme 
dit er å finne den behand lingen 
som passer den enkelte best. 
 Pasientens stemme er derfor vel-
dig viktig, sier Åsa  Klackenberg 
Elf, medisinsk direktør i BioCryst.

Bidra til bedre behandling
Å leve med en sjelden sykdom 
kan være utfordrende. Å få 
riktig diagnose kan være en 
tidkrevende affære. Det sam-
me gjelder å finne informasjon 
eller å få henvisning til rett 

spesialist. Det kan også ta lang 
tid å få behandling for sykdom-
men – og i mange tilfeller er 
behandlingen mangelfull eller 
ikke eksisterende.

–  Behovet for forbedret be - 
handling, diagnostikk og opp-
følging for sjeldne sykdommer 
er stort. Som et nyetablert 
selskap i Norge håper vi å bidra 
til å fortsette å finne bedre 
løsninger for pasienter som 
lever med en sjelden sykdom. 
Det er vår drivkraft, avslutter  
Åsa Klackenberg Elf.

OM BIOCRYST
• Startet i 1986, globalt hovedkvarter i Durham, 

North Carolina, USA
• Etablert i Norge  i 2021
• Rundt 400 ansatte globalt
• Utvikler legemidler som behandler  

sjeldne sykdommer

Vårt  
fokus  

er sjeldne 
sykdommer
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https://www.helsenorge.no/sjeldne-diagnoser/hva-er-en-sjelden-diagnose/
https://ehandboken.ous-hf.no/document/55924
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/sallsynta-halsotillstand/hereditart-angioodem-och-forvarvat-angioodem/ accessed 220922
Maurer M, Magerl M, Betschel S, Aberer W, Ansotegui IJ, Aygören_Pürsün E, et al. The international WAO/EAACI guideline for the management of hereditary angioedema —The 2021 revision and update.  
Allergy. 2022;00:1–30. doi:10.1111/all.15214
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‘Sammen om SMA’
er et prosjekt for å øke bevisstheten rundt spinal muskelatrofi. 
Vi i Biogen ønsker med dette å gi informasjon og kunnskap om 
sykdommen, for å bedre helsetilbudet og livskvaliteten til de 
med sykdommen, og deres omsorgspersoner. Vit at med SMA 
står du ikke alene.

Les mer på www.togetherinsma.no

Biogen 183543 – september 2022

Tekst Marte Frimand

Spinal muskelatrofi (SMA):  
Tidlig diagnose og riktig behandling
SMA er en sjelden, arvelig nevromuskulær sykdom. Det fødes i snitt syv barn med SMA i Norge hvert 
år.1 Sykdommen påvirker den delen av nervesystemet som er ansvarlig for frivillige muskelbevegelser. 
Tidlig diagnose er viktig for at pasienten skal få god og riktig behandling. 2,3

SMA innebærer tap av viktige 
celler i ryggmargen, såkalte 
motoriske nerveceller, som er 
viktige for styrke og bevegelse av 

muskler. Tap av motoriske nerveceller 
medfører svinn av muskulatur (atrofi).4 

Forventet levealder hos pasienter med de 
mest alvorlige formene for SMA er inntil 2 
år uten behandling. 4 

Tidlig diagnose
Tidspunktet for diagnose er svært viktig 
fordi tidlig diagnose kan føre til tidlig 
behandling, samt redusere stress hos 
pasienter og omsorgspersoner.5 Ved 
mistanke om SMA kan man ta en genetisk 
blodprøve som kan bekrefte eller  
utelukke sykdommen. 

1. september 2021 ble SMA inkludert i  
nyfødtscreening-programmet i Norge. 

Nyfødtscreening-programmet er en 
nasjonal tjeneste som tilbyr testing for 
26 medfødte sykdommer til alle landets 
nyfødte. Det tas en blodprøve fra den 
nyfødtes hæl to døgn etter fødsel.1

Forskjellige typer SMA
SMA blir klassifisert i forskjellige typer 
etter alder for sykdomsdebut og  
funksjonsevne.4 Mange får diagnosen som 
små barn, mens andre former for SMA 
med mindre funksjonsnedsettelse noen 
ganger ikke diagnostiseres før i ungdoms-
årene eller i voksen alder.4,5 Den mest 
alvorlige formen for SMA omfatter 50-60 
prosent av alle tilfeller og har symptom- 
debut før barnet fyller 6 måneder. 

Barn som får denne typen kan ikke 
sitte, og forventet levealder uten  
behandling er <2 år.4 Opptil 25 prosent 

av dem som blir diagnostisert med SMA 
kan ikke entydig bli klassifisert som en 
spesifikk type.6

Bedre behandling i dag
Etter at diagnosen er bekreftet, er det  
viktig å stabilisere sykdommen med riktig 
behandling. De siste årene har 
tilnærmingene til behandling blitt  
forbedret og en rekke standard- 
behandlinger er på plass for å understøtte 
bedre håndtering av personer som lever 
med SMA.2,3 

Type behandling og hvilke grupper av 
helsepersonell som skal involveres, er 
avhengig av behovene til pasienten og 
behandlingsmålene. 2,3 Eksperter mener 
at en tverrfaglig tilnærming til  
behandling av SMA kan være med på å 
forbedre helsetilstand og overlevelse hos 
pasientene. Dette innebærer involvering 
av helsepersonell med spesialisering 
innen nevrologi, luftveier, ortopedi,  
ernæring, psykologi og fysioterapi.2,3

Referanser: 1.https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/nyfodtscreeningen/nyfodtscreening, 2.Mercuri E, et al. Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: Part 1: Recommendations for diagnosis, rehabilitation, orthopedic and nutritional care. 
Neuromuscl Disord 2018;28(2):103-115., 3.Finkel R, et al. Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: Part 2: Pulmonary and acute care; medications, supplements and immunizations; other organ systems; and ethics. Neuromuscul Disord 2018;28(3):197-207., 4.Lunn MR, Wang CH. Spinal 
muscular atrophy. Lancet. 2008;371(9630):2120-2133., 5.Lin CW, Kalb SJ, Yeh WS. Delay in diagnosis of spinal muscular atrophy: a systematic literature review. Pediatr Neurol. 2015;53(4):293–300., 6.Kolb SJ, Kissel JT. Spinal muscular atrophy. Arch Neurol. 2011;68(8):979-984.

Den mest alvorlige formen 
for SMA omfatter 50-60 
prosent av alle tilfeller og 
har symptomdebut før 
barnet fyller 6 måneder. 
Barn som får denne typen 
kan ikke sitte, og forventet 
levealder uten behandling 
er <2 år. 4

Denne artikkelen er produsert i samarbeid med Biogen

B I O G E N 1 8 3 5 4 3 – S E P T E M B E R 2 0 2 2
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SJELDENPODDEN
 
Når du hører hovslag, er det vanligvis fra en hest. Men, en sjelden gang kan det være en sebra. Hvordan kan du 
vite? Sjeldenpodden gir deg kunnskap om hvordan man oppdager, behandler og lever med sjeldne diagnoser 
gjennom personlige historier og dagsaktuell forskning. Sebraen, med sine makeløse striper, blir internasjonalt 
brukt som symbol på sjeldne diagnoser og for å markere den årlige sjeldendagen. Hør sjeldenpodden her!

Tekst Avdeling for sjeldne diagnoser på Oslo universitetssykehus

anchor.fm/kristin-rosnes-holte
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Alexander lever med den 
ultrasjeldne sykdommen FOP

Alexander Tjelde 
elsker å drive 
med planter. Det 
bærer stuen hans 
preg av. 
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Alexander Tjelde (29) er født med den ultrasjeldne sykdommen  
fibrodysplasia ossificans progressiva (FOP). Ved FOP blir muskler, 

sener, ligamenter og annet bindevev gjort om til bein. Dette fører til 
stive ledd og nedsatt bevegelighet.

Tekst Marte Frimand

www.ipsen.com
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www.ipsen.com

I 
Norge vet man bare om en liten 
håndfull som har FOP.  Få kjenner 
til sykdommen. Dermed er det 
ikke gitt at den blir oppdaget med 
det første.

Når barnet skader seg, får vak-
sine eller blir utsatt for kirurgi, så 

trigges beincellene til å lage bein i sener, 
leddbånd og muskulatur. Dersom man 
ikke vet at man verken skal sette vaksine 
i muskulatur eller utføre kirurgi på barn 
med FOP, så trigges sånne prosesser. 
Man kan også få såkalte «flare-ups», som 
er spontane betennelsesreaksjoner i 
bløtvevet. Noen «flare-ups» går spontant 
tilbake, men de fleste vil etter dager eller 
uker forvandle bløtvevet til ben. Etter 
hvert fører beindannelser til feilstillinger 
i kroppen.

Født med 12 kuler i hodet
Alexander mor, Eva Irene Hanssen, 
forteller at sønnen ble født med 12 store 
kuler i hodet.

– Jordmoren mente det ikke var noe å 
bry seg om, men jeg var bekymret. Derfor 
dro jeg til sykehuset uten å ha noen 
avtale. Jeg bare møtte opp. Barnelegen 
fikk sjokk, og hev seg rundt og begynte å 
undersøke hva dette kunne være. Etter 
hvert fikk han svar fra en lege i USA som 
trodde det kunne være snakk om FOP, 
sier hun.

Alexander var to år da han fikk den 
endelige diagnosen. Men likevel visste 
man ikke hvordan man skulle håndtere 
sykdommen.

Brakk låret 
– Alexander brakk låret da han gikk i 
andre klasse. Beinet ble lagt i strekk, 
og hoften ble stiv i etterkant. Legene 
bestemte at den måtte opereres. Men bare 
to uker før operasjonen, leste vi om en 
annen pasient med FOP. Da skjønte vi at 
en operasjon kunne trigge beindannelse, 
og vi fikk stoppet operasjonen i siste liten, 
sier Eva Irene.

Hun forteller at hun har vært nødt til å 
fighte og kjempe hele sønnens oppvekst 
for å bli trodd. Det strider jo mot all 
fornuft at et barn ikke skal ha vaksine satt 
på den normale måten og ikke opereres 
ved behov.

Petter Smart
I dag lever Alexander et godt liv i sin 
enebolig på Ottestad utenfor Hamar. 
De to kattene Turbo og Lucy holder han 
med selskap og følger etter han over 
alt. Alexander er mye ute og farter med 
firhjulingen. Han har fått bygget et brett 
bak på rullestolen der kattene kan ligge 

og bli med på tur. 
Alexander elsker å finne opp løsninger 

som gjør hverdagen enklere. Han tegner, 
og assistentene må bygge. I tillegg har 
han ultragrønne fingre. Resultatet er en 
stue full av frodige planter.  

Siden Alexander kun har 20 prosent 
lungekapasitet på grunn av stivnet bryst 
og rygg, bruker han pustemaskin om 
natta. Myk massasje er også godt for 
kroppen. Den norske vinteren er lang og 
kald, og turer til varmere strøk mykner 
muskulaturen.  

– Alexander har mye galgenhumor, og 
ser fremover, aldri bakover. Vi får ikke 
gjort noe med diagnosen uansett, sier Eva 
Irene.  

– Men det må jo likevel være en del 
utfordringer?

– Da finner jeg bare en løsning på det, 
sier Alexander med et smil.

Kun noen få i Norge
Lena Lande Wekre er overlege med 
kompetanse innenfor FOP, ved TRS kom-
petansesenter for sjeldne diagnoser ved 
Sunnaas. Hun kjenner godt til Alexander.

- Jeg vet bare om Alexander og et par 
andre i Norge som har FOP. På verdens- 
basis har vi klart å spore opp tusen  
stykker. Det er under én per en million 
som får FOP. Det gjør det vanskelig å 
lære om, og forske på sykdommen, og 
det krever at man oppdaterer seg utenfor 
Norge. Vi har blant annet fått til et godt 

samarbeid med miljøet i Amsterdam, sier 
hun.

Vanskelig å stille riktig diagnose
Lena skjønner at legene syns det er 
vanskelig å stille riktig diagnose. Mange 
blir feildiagnostiserte. Derfor er det viktig 
å spre informasjon om FOP.  

- Det mest karakteristiske er feil- 
stillinger på stortærne ved fødsel. Noen 
har også kortere tomler. Barna får gjerne 
små klumper av bein rundt omkring på 
rygg, skuldre, nakke og hode. Diagnosen 
stilles på bakgrunn av kliniske funn og 
røntgen. Man kan også ta en gentest for å 
se om man finner en forandring på et gen 
vi har lokalisert, sier Lena.

Krever god planlegging
Behandling bør skje ut fra de  

symptomene personen har. Akutte anfall 
kan hos noen FOP-pasienter dempes med 
bruk a høydose steroider. Noen har effekt 
av betennelsesdempende medisiner. 
Noen får også medisin mot beinskjørhet, 
siden steroidene gjør at man taper 
beinmasse.

- Av og til må man gjøre inngrep, for 
eksempel i tenner og kjeve. Dette må 
planlegges godt. Steroider kan gis 
forebyggende, og man bør bruke små 
redskaper. Legene må vite hva de holder 
på med. Vaksine kan settes rett under 
huden, ikke inn i muskelen. Og så bør 
man bruke ekstra tynn nål ved blodprøve, 
sier Lena.
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Ler mer om FOP på:

sunnaas.no

Lena Lande Wekre
Overlege med 
kompetanse  
innenfor FOP,  
ved TRS  
kompetansesenter 
for sjeldne  
diagnoser ved 
Sunnaas
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Internasjonal 
bruker- 
organisasjon IFOPA,  
International  
Fibrodysplasia 
Ossificans  
Progressiva  
Association  
 
ifopa.org
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i løpet av de første tre månedene.
– Dødeligheten er fortsatt tre ganger 

større hos pasienter med ANCA- 
assosiert vaskulitt sammenlignet med 
friske mennesker, og selv om pasientene 
får behandling er det fortsatt 17 prosent 
som får en terminal nyresvikt som krever 
dialyse, sier han.

Siden behandlingen demper  
immunforsvaret, får pasientene ofte 
infeksjoner som kan bli livstruende tidlig 
i sykdommen og bidra til organskader og 
økt dødelighet senere.

ANCA-assosiert vaskulitt er en sjelden 
sykdom som rammer omtrent 100 nye 
pasienter i Norge hvert år. Rundt 1500 
personer har sykdommen i Norge.

Mange spesialister involvert 
Vanlige symptomer på ANCA-assosiert 
vaskulitt er allmennsymptomer, vekttap, 
leddsmerter og utslett. 
– Alle organer kan bli involvert, men i 
den siste epidemiologiske studien fra 
Norge har pasienter oftest symptomer og 
funn fra øre-nese-hals. Dette gjelder 64 
prosent av pasientene, mens 61 prosent 
har symptomer fra nyrene, og 55 prosent 
fra lungene, sier han.

Fordi ulike organer skades, behandles 
pasientene av mange forskjellige spesial-
ister.

– Men de fleste følges opp av nyrel-
ege eller revmatolog. Behandlingen 
er medikamentell og inkluderer 

This page has been 
funded by Vifor 
Pharma, but editorial 
control lies with the 
contributors. Vifor 
only performed a 
medical accuracy 
review but was not 
otherwise involved in 
the content.

Les og lær mer om 
ANCA-assosiert 
vaskulitt på:

myancavasculitis. 
com/no

Pasienttilpasset 
behandling er helt 
avgjørende for et 

godt resultat, 

F
O

T
O

: V
O

L
O

D
Y

M
Y

R
 H

R
Y

S
H

C
H

E
N

K
O

Tekst Katrine Andreassen

Vekttap, leddsmerter og utslett er  
vanlige symptomer på denne sykdommen

Vi har hatt to store 
revolusjoner de 
siste ti årene. Nye 
medisiner gir færre 
bivirkninger og 
bedre resultater.

ANCA-assosiert vaskulitt 
kan være en svært alvorlig 
og livstruende sykdom. 
Med god behandling kan 
pasientene likevel leve 
lenge og godt.

D
et finnes rundt 20 
forskjellige vaskulitt- 
sykdommer, og en av 
disse er ANCA-assosi-
ert vaskulitt. Sykdom-
mene kjennetegnes 
ved betennelse i 

blodkarets vegger, og denne betennelsen 
medfører skade i veggen av blodkaret 
med blødning og dannelse av blodpropp, 
og stans av blodgjennomstrømming i 
blodkaret.

– ANCA-assosiert vaskulitt angriper for 
det meste de små blodkarene fra ett eller 
flere organ – ofte nyrer. Mangel på surst-
off resulterer i nekrose, som vil si vev- og 
organskader, sier lege Emilio Besada.

Kan gi nyresvikt
Uten behandling dør 9 av 10 pasienter 
med ANCA-assosiert vaskulitt i løpet av 
de første to årene, og selv med dagens 
behandling dør sju prosent av pasientene 

kortikosteroider, samt medisiner som 
demper det immune forsvaret, sier han.

Bedre behandling 
– Når det gjelder behandling, har vi hatt 
to store revolusjoner de siste ti årene. Nye 
medisiner har gitt færre bivirkninger og 
bedre resultater, sier han.

Målet med behandlingen er å maksim-
ere livskvaliteten til pasientene gjennom 
å kontrollere symptomer, forebygge 
strukturelle skader og normalisere 
pasientens funksjon, og deltagelse i 
sosiale- og arbeidsrelaterte aktiviteter.

– Behandling av inflammasjon er det 
viktigste tiltaket og behandlingsmålet er 
delvis nådd i dag, selv om det er store rom 
for forbedring. Pasienttilpasset behan-
dling er helt avgjørende for et godt 
resultat, avslutter Besada.

KILDER: THUV NILSEN A ET AL. INCREASING INCIDENCE AND PREVALENCE OF ANCA-ASSOCIATED VASCULITIS IN NORTHERN NORWAY. RHEUMATOLOGY. 2020; 59(9):2316-24, ÅRSRAPPORT NORVAS 2020, 
ÅRSRAPPORT NORVAR 2020.

Emilio Besada
Universitetslektor 
ved Institutt for 
klinisk medisin, UiT
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- En natt våknet jeg av intense 
smerter i begge beina. Jeg 
prøvde å komme meg ut av 
sengen, men hadde så vondt 
at jeg bare falt sammen, sier 
Merete Stene.

D et ble en tur til legevakten, og 
videre til sykehus, men legene 
skjønte ikke hva det var.

- Etter hvert fikk jeg vite at 
det var vaskulitt, og at det ikke var annen 
behandling å få enn smertelindring, sier 
Stene.

En autoimmun sykdom
ANCA-vaskulitt er en autoimmun  
sykdom som gir betennelse i blodåre- 
veggene på de små og mellomstore  
arteriene. Betennelsen gjør at blodåre- 
veggene blir så tykke at blodsirkulasjonen 
blir redusert eller stanset. Det kan gi 
sterke smerter og skader i hud, nerver og 
organer.

Merete Stene fikk vaskulitt etter sitt 
andre svangerskap for 18 år siden. Den ble 
utløst av en svangerskapsforgiftning.

- Jeg ble veldig syk, og sønnen min 
ble født to måneder for tidlig, sier Stene, 
som ble liggende på sykehuset i over en 
måned etter fødselen.

Ett år senere, var Stene så godt som 
frisk igjen. Hun nøt småbarnstilværelsen, 
og gledet seg over at sønnen utviklet seg 
normalt, selv om han var prematur. Men 

så begynte det å dukke opp uforklarlige 
smerter, prikkinger og hevelser i huden.

Sykdommen utviklet seg
Tobarnsmoren gikk til jevnlige kontroller. 
Det hjalp dessverre lite. Smertene ble til 
slutt helt uholdbare.

- Det føltes som at noen hadde tent på 
føttene mine, sier hun.

Etter noen år flyttet Stene og familien 
til Trondheim. Nå hadde sykdommen 
utviklet seg fra å angripe de små blod- 
karene, til også å angripe de store karene. 
Stene fikk også betennelse på hjertet og i 
lungene.

- Det var veldig skremmende. For første 
gang følte jeg på en skikkelig dødsangst, 
sier hun.

Så helheten
Stene begynte å gå til kontroller og  
behandling på St. Olavs hospital, og der 
ble hun møtt på en helt annen måte.

- De var opptatt av helheten. De tenkte 
ikke bare én diagnose, men begynte å 
nøste opp. De tok meg også av kortison-
behandling, som jeg hadde fått i store 
doser over mange år, og vi prøvde ut flere 
typer medisiner. Blant annet cellegift og 
IVIG-behandling, som er en intravenøs 
behandling med blodplater fra blod- 
givere, sier hun.

Lever godt med sykdommen
I dag lever Stene godt med sykdommen, 
selv om hun fortsatt har smerter og  
ubehag. Hun har også en del komplika- 
sjoner etter langtidsbruk av kortison.

Merete Stene
Lever med  
ANCA-vaskulitt

- Sånn har livet mitt blitt. Det var ikke 
sånn jeg så for meg at det skulle bli, men 
det er folk som har det mye verre enn 
meg, sier hun.

Stene lever også i usikkerhet for om 
sykdommen vil blusse opp igjen. Likevel, 
om det skulle skje, føler hun seg trygg på 
at legene på St. Olavs klarer å finne en 
behandling som hjelper.

Er mer sosial
Stene forteller at hun isolerte seg mye 
de første årene, men at hun synes det 
er lettere å være sosial og bli med på 
ferieturer nå.

- I starten syntes jeg det var veldig  
vanskelig. Jeg fikk ofte mye smerter på 
tur. Men de siste fem årene har jeg 
bestemt meg for at jeg ikke kan leve sånn. 
Det går an å reise på tur og gjøre ting selv 
om jeg har denne sykdommen. Jeg har 
blitt veldig bevisst på at sykdommen ikke 
skal få bestemme over meg, avslutter 
hun.

Tekst  
Marte Frimand
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Merete fikk plutselig sterke  
smerter – ingen skjønte hva det var

ANCA-vaskulitt kan 
gi sterke smerter og 
skader i hud, nerver 

og organer.

F
O

T
O

: P
R

IV
A

T

Det går an å reise på  
tur og gjøre ting selv  
om jeg har denne  
sykdommen. Jeg har 
blitt veldig bevisst på at 
sykdommen ikke skal få 
bestemme over meg.

This page has been 
funded by Vifor 
Pharma, but editorial 
control lies with the 
contributors. Vifor 
only performed a 
medical accuracy 
review but was not 
otherwise involved in 
the content.
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ANCA-assosiert 
vaskulitt på:

myancavasculitis. 
com/no



12  |  Les mer på altomdinhelse.no DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ANNONSE

D u blir pleietrengende som et 
spedbarn og må få mat via  
sonde i magen. Så må du ha hjelp 
til å puste. Noen få ALS- 

syke velger å få respirator for å leve lengre.
En av ti pasienter har genetisk ALS. I 

Norge finnes familier der hele søsken- 
flokker dør. Sykdommen har vært kjent 
siden midten av 1800 tallet, likevel er 
det svært lite vi vet. I 1995 kom det en ny 
ALS-medisin på markedet. Den kan  
forlenge livet med noen få måneder.

«Alltid Litt Sterkere»
Som «behandling» i Norge får du en  
samtale på sykehus hver tredje måned som 
slår fast at du fremdeles er dødssyk. Intet 
nytt har kommet på det norske markedet 
siden 1995.
Vi i ALS-foreningen «Alltid Litt Sterkere» 
kjemper for at ALS-syke må få prøve  
medisiner. Vi medfinansierer forskning i 
Norge og Sverige. ALS syke og pårørende 
lever uten håp. Jeg tror betydningen av håp 
er undervurdert i helsevesenet.  
Hvordan skal livet få mening, hvorfor skal 
du stå opp om morgenen, vel vitende om at 
du sakte dør uten at noen prøver å stanse 
sykdommen?

Håp til ALS syke?

Tekst Cathrine Nordstrand

ALS er nervesykdommen som tar livet av nerveceller i  
hjernen og ryggmargen. Du blir gradvis lam, mister evnen  
til å spise, prate og puste selv.

Cathrine Nordstrand
Har hatt ALS i syv år og sitter i styret i ALS 
Foreningen «Alltid Litt Sterkere»
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Prøve nye medisiner
Medisiner er håp. Og medisiner finnes, 
men norske pasienter får nei. Hvorfor 
kan ikke vi som ønsker det få lov å prøve 
nye medisiner? Vi lever med en dødsdom 
hengende over hodet 24 timer i døgnet.

Byråkratiets regler kan endres, også for 
oss dødssyke. Eller? For et par år siden  
forsøkte vi å innføre en «right to try»  
ordning i Norge; En rettighet for dødssy-
ke. Jeg tror det vil være lettere å forsone 
seg med at jeg skal dø hvis jeg visste at alt 
var prøvd. Men Right to try ble stemt ned 
på Stortinget. Jeg forstår ikke hvorfor, 
men det føles som å bli sparket mens vi 
ligger nede. Av våre mektigste.

Å miste helsen, håpet og livet, er en 
enorm påkjenning. Den syke skal få til-
bud om helsehus, sykehjem eller palliativ  
avdeling. Hvorfor skal ALS-syke på 
avdelinger, hvor ansatte sjelden kjenner 
til sykdommen, der verken kunnskap 
eller pleie strekker til?

Norges første ALS-hjem
Vi har selv laget Norges første ALS-hjem, 
på vakre Rosenlund i Løten. Dette  
fantastiske storhuset er fylt med gode 
mennesker som kan ALS. Det høres ut  
som en solskinnshistorie. Men nei:  
kommunene nekter å bruke av sine mid-
ler til å gi de sykeste dette pusterommet!  
Mange har søkt og tre har fått innvilget. 
Bydeler og kommuner påstår det er «godt 
nok» å komme på sykehjem. Å få være i 
vakre omgivelser når livet går mot slutten 
ville lette mange, tunge skjebner. På  
Rosenlund har vi dessuten plass til  
pårørende og venner. De kan overnatte 
og være der i flere dager, om de vil. Så hva 

skjedde med «leve hele livet»? Vi med ALS 
vil også få det livet som er igjen, har vi 
ikke rett på litt livskvalitet? Er det for mye 
forlangt i rike Norge?
Som ALS syk blir du tilbudt hjelpe- 
midler. Det er mye som kan sies om det 
men jeg tenker å fokusere på det hjelpe-
middelet du får når stemmen din blir 
borte, nemlig øyestyring. Øyestyring er 
gull verdt, det er jo den eneste måte å 
kunne gjøre seg forstått. Du kan skifte 
kananler på tv og høre på musikk på 
Spotify. Man kan styre vinduer og dører 
med denne, samt regulere rygg, sete og 
føtter. Dette hjelper noe på selvstendig- 
heten.

Rosenhof: ALS-huset i Løten.

Nekter å ta telling før siste kamp er kjempet
For to år siden fikk Nils Arne Morka (37) diagnosen ALS. Plutselig hadde livet fått en kortere utløpsdato. 
Men han har lagt bort sinnet og frustrasjonene, og prøver å se på hver dag som en ny mulighet.

Tekst  
Sissel Nilsen Imånedene forut for diagnosen,  

hadde han merket at det var noe 
som skurret. Plutselig hadde han 
begynt å få problemer med balansen 

og snublet når han var ute og jogget.  
Dessuten følte han seg svakere. 

- Den skumleste opplevelsen var en 
gang jeg var ute og svømte med sønnen 
min. Da ble det litt for mye bølger for 
han, så han ba om hjelp. Til min store 
skrekk, oppdaget jeg at jeg ikke var i 
stand til å svømme med han til land. Han 
måtte klare seg selv. Det var en veldig 
skremmende opplevelse, sier Morka.

Musklene svekkes
Amyotrofisk lateralsklerose er en sykdom 
som sakte men sikkert ødelegger musklene. 
Nervecellene som sender signaler til 
musklene, slutter å fungere, slik at  
kommandoer fra hjernen ikke når frem.

- Jeg blir mer og mer avhengig av hjelp 
til hverdagslige ting som å kle på meg, 
dusje, pusse tennene, spise og mye mer. 
Etter hvert vil svelget, tungen og til slutt 

lungene ikke fungere lenger. Da blir jeg 
avhengig av sondemat og pustemaskin  
24 timer i døgnet.

Gjennomsnittlig levetid fra diagnosen 
er stilt, er tre år. Den kjente astrofysiker-
en, Stephen Hawkins, er et unntak. Han 
fikk diagnosen da han var 21 og levde i 55 
år med sykdommen.

Gir ikke opp kampen
Å få en slik diagnose var selvfølgelig 
veldig skremmende.

- Jeg gikk rett i kjelleren og gråt i tre 
dager etter diagnosen, så bestemte jeg meg 
for å gjøre det beste ut av det, sier han.

Morka er ikke er redd for å slåss. Han er 
en tidligere bokser med fem NM-gull, har 
vært Nordisk mester to ganger og vunnet 
tredje plass i JR EM.

- Jeg prøver å leve så normalt som 
mulig ved hjelp av assistenter som 
avlaster familien, sier han. 

Til tross for sykdommen, har han 
en positiv innstilling og aksepterer at 
hverdagen ikke er som den var. Han har 

dessuten mange planer fremover og 
ønsker å sette lys på sykdommen.

- Jeg bruker Instagram og Facebook, og 
prøver å dele mest mulig av hverdagen 
og utviklingen min. Jeg er en fighter og 
nekter å ta telling før siste runde er  
kjempet. Jeg ønsker å bli sett på som en 
positiv inspirator, men det betyr ikke 
at jeg ikke har dager som er tøffere enn 
andre. Fokuset mitt er likevel på det 
positive i hverdagen, sier Morka.

Administrativt maraton
I tillegg til sykdommen, har han også hatt 
mange administrative bekymringer. 

- Jeg har brukt mye tid på kommune, 
NAV og andre offentlige instanser, noe 
som tar mye energi. Man må ha assistenter 
(BPA) og det tar tid å få godkjenninger. 
Det er mange som skal kontaktes og alle 
har lang behandlingstid.

Her er det derfor viktig å starte tidlig.
- Gode assistenter med godt humør og 

mye energi er avgjørende for at hverdagen 
skal bli bra, avslutter han.

Nils Arne Morka
Lever med ALS
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Sjekk morka84  
på Instagram og  
Nils Arne Morka  
på Facebook.
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N år de utvikler problemer med 
å snakke, starter det vanligvis 
som en sporadisk, mild sløring 
av ord og nedgang i tale- 

hastigheten. Det blir deretter mer  
alvorlig inntil tale blir vanskelig for 
andre å forstå eller ikke fungerer i det 
hele tatt.

Øyestyringsteknologi
Tobii Dynavox leverer hjelpemidler for å 
kompensere for eller erstatte egen tale, 
og våre hjelpemidler kan søkes om til 
NAV Hjelpemiddelsentral.

I-Series er et kommunikasjonshjel-
pemiddel med verdensledende øye-
styringsteknologi. For personer med 
ALS kan dette hjelpemiddelet være helt 
avgjørende for å kunne kommunisere 
verbalt med venner og familie, og for å 
leve et mer selvstendig liv.

TD Pilot er et Apple-sertifisert  
betjeningshjelpemiddel for øyestyrt 
tilgang til iPad. Med dette hjelpe- 
middelet kan du bruke favorittappene 
dine som sosiale medier, spill, lydbøker, 
streamingtjenester m.m. kun ved hjelp 
av blikket.

Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) er en ervervet nevrologisk 
sykdom som rammer nerveceller i hjernen og ryggmargen. 
Det påvirker gradvis en persons evne til å gå, bruke hendene, 
snakke, spise og til slutt puste. 

Kommunikasjonshjelpemidler 
for personer med ALS B HSS gir  

rehabiliter-
ingstilbud 
til barn, 

ungdommer og voksne 
med ulike diagnoser. 
Hovedvirkemiddelet 
er tilpasset fysisk 
aktivitet, og fokus på 
muligheter fremfor 
begrensninger er lede- 
snor for virksomheten.

Likeverdige muligheter
– Å skape grunnlag 
for økt aktivitet og 
deltakelse i eget 
lokalmiljø, er den 
overordnede mål- 
setningen for tilbudet, 
forteller direktør ved 

BHSS, Astrid Nyquist. For barnetilbudet 
vårt inkluderer dette å utvikle familiens 
kompetanse og forutsetning for å støtte 
barnet eller ungdommen i aktiviteter i 
nærmiljøet.

For å videreutvikle tilbudet og arbeidet 
for at alle funksjonshemmede barn skal 
ha likeverdige muligheter uavhengig av 
funksjonsnedsettelse, etnisk bakgrunn 
og bosted, bygges nå et nytt familiehus. 
Familiehuset realiseres med et stort 
bidrag fra aksjonen Lions Røde Fjær. 
Aksjonen som pågår ut 2022, har som 
mål å samle inn nærmere 30 millioner til 
formålet.

Høsten 2023 skal tolv  
tilrettelagte leiligheter og 
fellesarealer stå klare til bruk.

Beitostølen 
Helsesport-
senter bygger 
nytt familiehus
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Denne artikkelen er produsert i samarbeid med Tobii Dynavox Denne artikkelen er produsert 
 i samarbeid med Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) 

For å lære mer, se vår nettside:
tobiidynavox.no Les mer på: bhss.no

U tvikling av legemidler gjøres 
via kliniske studier. Data  
samles inn under hele 
utviklingsforløpet og vurderes 

til sist av de regulatoriske legemiddel-
myndighetene. For å få gode nok data til 
denne vurderingen, må man ha et visst 
antall pasienter. Det er vanskeligere å få 
til ved sykdommer med få pasienter.  
Dette førte lenge til at utvikling av 
medisiner til sjeldne sykdommer slet i 
motbakke. Det ble derfor gjort tiltak  
som skulle stimulere til utvikling av 
legemidler for sjeldne sykdommer.

– Vi ser en økning i legemidler som er 
under utvikling for sjeldne sykdommer 
og det er positivt, sier Hege Edvardsen, 
seniorrådgiver hos Legemiddelindustrien 
(LMI).

Samarbeid under utviklingen
Edvardsen forteller at samarbeid er 
viktig i utviklingen av medikamenter til 

sjeldne sykdommer.
–  Norge er et lite land og for hver av de 

sjeldne sykdommene har vi få pasienter. 
Med kanskje bare en til to pasienter i 
året, er det ikke mange klinikere som 
nødvendigvis har ekspertkompetanse på 
den enkelte sykdom. Derfor må vi sam-
arbeide for å få tilgang til data og studier, 
både offentlig og privat, samt nasjonalt 
og internasjonalt, sier Edvardsen.

Norske utfordringer
Utfordringen innen sjeldenfeltet er også 
der ved vurdering av refusjon fordi data-
grunnlaget er mindre enn det systemet 
er vant med. Det jobbes aktivt både i det 
offentlige helsesystemet og hos indus-
trien med å finne løsninger som skal 
gjøre det mulig for norske pasienter å få 
tilgang til disse medisinene.

–  Behandlinger på sjeldenfeltet kan 
være enkeltbehandling som skal vare 
livet ut. I Norge er systemet slik at man 

fordeler kostnadene for behandlingen 
over pasientens liv. Når man får hele 
kostnaden tidlig, blir det utfordrende, 
sier Edvardsen.

Riktig medisin kan forandre livet
Edvardsen er tydelig på viktigheten av 
tilgang på behandling som påvirker syk-
domsforløpet og ikke bare symptomene 
på sykdommen for pasienter med sjeldne 
diagnoser. Både på individnivå og i et 
samfunnsperspektiv.

–  Å få tilgang til disse nye behandlin-
gene, kan bety en fremtid hvor man 
slipper å være avhengig av rullestol, eller 
at et barn får beholde synet. Man kan få 
lov til å leve et liv som er mer nært det vi 
andre tar for gitt. Som pasient eller 
foreldre til barn med sjeldne diagnoser, 
bruker man ofte en stor del av livet på å 
håndtere sykdommen. Det er kostbart 
for samfunnet, men mest av alt på det 
personlige planet, sier hun. 

Presisjonsmedisin for 
sjeldne sykdommer

 Behandlinger på 
sjeldenfeltet kan 
være enkelt- 
behandling som  
skal vare livet ut.

Presisjonsmedisin handler om å gi medikamentbehandling 
basert på informasjon om genene til den enkelte pasienten, 
eller kreftsvulst. I stedet for å gi samme behandling til alle med 
lik diagnose, fordeler man pasientene inn i mindre grupper.  
Til og med ned til enkeltpasienter.
Tekst Marte Frimand
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Hege Edvardsen
Seniorrådgiver hos 
Legemiddel- 
industrien (LMI)

F
O

T
O

: L
M

I



14  |  Les mer på altomdinhelse.no DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ANNONSE

Denne tarmsykdommen kan føre til underernæring og at  
pasientene nærmest blir fengslet i hjemmet. Problemet er  

imidlertid at kunnskapen om sykdommen er for liten i Norge.  
Derfor føler mange i denne pasientgruppen seg delvis ignorert.

Ignoreres kort 
tarm-syndrom i 

Norge?

– Normal lengde 
på tynntarmen 
hos en voksen 
person er på 
500 til 800 
centimeter. Vi har 
ingen absolutt 
definisjon på hva 
som er en kort 
tarm, men det 
er ganske vanlig 
å bruke 200 
centimeter som 
målestokk, sier 
Snorri Olafsson 
som er spesialist i 
fordøyelses- 
sykdommer.

Tekst: Tom Backe Illustrasjon: Takeda

Denne artikkelen er produsert i samarbeid med Takeda
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Vil du lese flere saker om 
sjeldne sykdommer? Besøk:
www.altomdinhelse.
no/campaign/sjeldne- 
diagnoser

K
ort tarm-syndrom er en 
sjelden sykdom som det 
ikke finnes noe register 
over i Norge, men man 
kan anta at det finnes 
rundt 160 pasienter her 
til lands. Den vanligste 

årsaken skyldes at deler av tynntarmen  
er skåret bort i forbindelse med  
kirurgiske inngrep, for eksempel på grunn 
av kroniske tarmbetennelser, akutt  
mangel på blodforsyning til tarmen,  
kirurgiske komplikasjoner eller traume. 

– Normal lengde på tynntarmen hos en 
voksen person er på 500 til 800 centi- 
meter. Vi har ingen absolutt definisjon 
på hva som er en kort tarm, men det er 
ganske vanlig å bruke 200 centimeter 
som målestokk. Problemet som oppstår 
for pasienter med kort tarm er at kroppen 
ikke får tatt opp nok næringsstoffer. Det 
kan føre til symptomer som vekttap, diaré, 
dehydrering, nyresvikt og vitaminmangel, 
eller mangel på magnesium og natrium, 
noe som kan føre til at de får kramper 
i bena, forklarer Snorri Olafsson som 
er spesialist i fordøyelsessykdommer 
og overlege ved Sykehuset i Innlandet, 
avdeling Gjøvik. Han er opprinnelig fra 
Island og har tidligere arbeidet i mange år 
som direktør for klinisk ernæring ved det 
amerikanske universitetssykehuset Loma 
Linda i Sør-California.

Nedsatt livskvalitet
Mange av pasientene har stomi (utlagt 
tarm) og har kanskje behov for å tømme 
posen tyve ganger om dagen. Søvnen 
blir konstant avbrutt på grunn av behov 
for å tømme posen. Ofte kan de oppleve 
«hasteavføring» – perioder da de bare må 
tømme posen.  

– Det som kommer kan være helt 
flytende og mange opplever lekkasje og 
ufrivillig avføring. Derfor er det en del 
pasienter som ikke vil gå ut, men føler at 
de nærmest må være fengslet i sitt eget 
hjem på grunn av dette. Da kan de få en 
livskvalitet som er forferdelig dårlig på 
grunn av sykdommen, sier Olafsson. 

Behandling
Det er viktig at de som får kort tarm får 
hjelp av ernæringsfysiolog slik at de 
lærer å spise og drikke riktig. Imidlertid 
er enkelte pasienter så syke at de må få 
væske med salter, og noen ganger også 
kalorier, tilført intravenøst for å unngå 
dehydrering og underernæring. 

– I dag kan denne behandlingen gis 
hjemme. Tradisjonelt har det også blitt 
gitt medikamenter mot akutt diaré. I 2012 
kom det imidlertid et gjennombrudd i 
behandlingen. Imidlertid er det for få 
leger og spesialister som er klar over 
at denne medisinen finnes og det er et 
tankekors, sier Olafsson ettertenksomt. 

Virkningen av medisinen er at den øker 
tarmoverflaten, noe som gjør at tarmen 
klarer å trekke til seg mer næring. 

Be om å bli undersøkt
Pasienter som mistenker at de kan være 
rammet av kort tarm-syndrom skal be om 
at det de utredes grundig, fordi en blod-
prøve er ikke nok til å avdekke tilstanden.

–  Man bør veie pasienten over en 
periode på tre døgn, og bør også måle 
urinmengden i tre døgn. Urinmengden 
bør ligge på cirka 1,2 liter i døgnet. Det 
tredje som måles er stomiflødet, eller hvor 
mye som kommer ut av stomien deres. 
Mengden bør ikke overstige 750 milliliter i 
døgnet, men hos mange av disse pasien-
tene kan det fosse ut både to og tre liter 
som er helt flytende, fortsetter Olafsson.  

– Det er lett å utføre slike målinger, men 
ikke alle kjenner til hva som er riktig, og 
derfor tenker de ikke over det, tilføyer 
han. 

Generelt lite kunnskap i Norge
Olafsson mener det er problematisk at vi 
ikke har et eget senter for denne sykdom-
men i Norge.

– I Danmark har de fem slike sentra. 
Tre av dem er store, blant annet har de en 
egen avdeling på det danske Rigshospital-
et. Frankrike har ikke mindre enn 14 slike 
sentra, mens vi ikke har noe i det hele tatt! 

Vi har heller ingen websider om dette, 
ingen lærebøker som belyser temaet og 
det er heller ikke utarbeidet egne retnings- 
linjer i Norge for denne sykdommen. Så 
egentlig mangler vi alt, påpeker han.

Pasienter uten talerør
Det står også dårlig til på andre måter. 
Kort tarm-pasientene har for eksempel 
ingen egen interesseorganisasjon som 
snakker deres sak, eller sin egen norske 
Facebookside.

– Hvis vi sammenligner oss med 
naboen i sør, så ligger Danmark langt 
foran her også. De har egen pasient- 
forening og egen Facebookside. Derfor ber 
jeg ofte pasientene mine om at de melder 
seg inn på de danske sidene. 

Faller mellom to stoler
En av årsaken til kort tarm-syndrom kan 
som sagt være kirurgiske inngrep. Selv 
om pasientene kanskje får en diagnose 
med mye diaré, kan de bli skrevet ut for 
å reise hjem uten tilbud om intravenøs 
behandling eller utilstrekkelig dose med 
intravenøst tilskudd. Noen av dem trenger 
nemlig veldig mange liter per døgn i 
begynnelsen. 

– Men hvem skal følge dem opp? 
Kanskje oppsøker de lege igjen på grunn 
av nyrestein fordi de har blitt dehydrerte. 
Da havner de muligens hos en urolog, 
men det er ikke gitt at han eller hun ser 
sammenhengen eller har kunnskap om 
kort tarm. Det er rett og slett for liten 
kunnskap om dette. Det går utover 
pasientene. De føler at de på mange måter 
har blitt en ignorert pasientgruppe. Her er 
det rom for forbedring, konstaterer 
Olafsson.

Problemet som 
oppstår for pasienter 
med kort tarm er at 
kroppen ikke får tatt 
opp nok nærings- 
stoffer.

FOTO : P R I VAT KORT TARM-SYNDROM 
KORT FORKLART

Kort tarm-syndrom er en såkalt 
malabsorpsjonstilstand, som 
enklest forklares som ernærings- 
problemer grunnet dysfunksjon i 
tynntarmen.

Tilstanden oppstår spesielt i 
forbindelse med større tarm-
reseksjoner, og da særlig av 
tynntarmen. Det er graden av 
funksjon som definerer om man 
har syndromet eller ikke, og ikke 
gjenværende lengde på tarmen.
    
Årsaker til at man må fjerne 
deler av tynntarmen kan være 
underliggende sykdommer som 
for eksempel Morbus Crohn,  
men man kan også ha en  
intakt tynntarm med samme  
symptomer, såkalt funksjonell 
kort tarm-syndrom.
    
Mange vil ha behov for ernæring 
via sonde, såkalt parental 
ernæring. Det er svært viktig å 
begrense væsketapet.

Væske- og elektrolytt- 
forstyrrelser må overvåkes 
nøye. og risikoen for blant annet
leversykdommer og benskjørhet
øker betydelig.
    
Det er ikke uvanlig at pasienten
blir laktoseintolerant fordi det
ofte er den delen av tynntarmen
der laktaseenzymet sitter som 
nettopp mangler. Laktase er 
nødvendig for å bryte
ned melkesukker (laktose).
Mange opplever også problemer
med fettholdig kost.

For de som lever med kort 
tarm-syndrom er det viktig at 
behandler kan gi individuell 
tilpasning der man er obs på 
at situasjonen kan endre seg, og 
der man kan samarbeide tett om 
ernæringsarbeidet.

Kilde: Carroll RE, Benedetti E, Schowalter 
PJ et al. Management and Complications 
of Short Bowel Syndrome: an Updat-
ed Review. Curr Gastroenterol Rep. 
2016;18:40

Snorri Olafsson 
Spesialist i fordøyelsessykdommer og overlege ved Sykehuset i Innlandet, avdeling Gjøvik.
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Les mer om sjeldne sykdommer på:  
altomdinhelse.no
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