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FRÅN KANSLIET

 Vi på kansliet 

&

Styrelsen för Neuroförbundet Göteborg 
önskar alla

en extra fin jul och ett riktigt 

Gott Nytt År!
Var rädda om er! 

Kansliet har julstängt fr.o.m torsdag 17 december kl. 12.00 
och öppnar igen måndag den 11 januari 2021,  

men vi läser av mejlen regelbundet: info.gbg@neuro.se

Inför ÅRSMÖTET 2021
 

Alla sektionsansvariga ombedes att lämna in sin  
verksamhetsberättelse snarast.  

Helst via e-post till: madeleine.gbg@neuro.se

Tala med Madeleine Kyllerfeldt tel. 031-711 38 04 om du har frågor.
 
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 31 januari  
och skickas till kansliet, via vanlig post eller e-post.

Teknisk hjälpreda efterlyses

Vi behöver en fysiskt aktiv person som mot ett mindre arvode kan hjälpa  
till med det tekniska på våra digitala föreläsningar, studiebesök m.m.  

Låter detta intressant, vänligen hör av er till Caroline Persson på Neuro- 
förbundet Göteborgs kansli tel. 031-711 38 04 eller  
via e-post: kompassen.gbg@neuro.se

Intresseförfrågan kring familjeaktiviteter
Tidigare arrangerade vi aktiviteter där hela familjen kunde vara med,  
där barnen var i fokus. Vi vill nu veta hur det ser ut med barnfamiljer i 
föreningen och om efterfrågan finns att vi anordnar denna typ av arrang-
emang.  

Hör gärna av er med en intresseanmälan till Madeleine Kyllerfeldt på 
Neuroförbundet Göteborgs kansli tel. 031-711 38 04 eller via e-post:   
madeleine.gbg@neuro.se 

OBS!

Du har väl inte missat att du kan del-
ta digitalt i intressanta föreläsning-
ar och roliga aktiviteter från Neuro 
föreningar i hela landet.  
 
Gå in på: neuro.se/kalender  

TIPS FRÅN KANSLIET
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Borgen, lokalgruppen i Kungälv år 2021 
Alla är hjärtligt välkomna. Vi börjar 20/1-2021 med reservation för änd-
ringar. Om allt går vägen så fortsätter vi våra träffar men skulle det visa 
sig att smittspridningen ökar igen så får vi avbryta våra träffar. Vi sitter 
på avstånd och om man känner av något symtom så stannar man hemma. 
     
Planerade datum för 2021: 20/1, 17/2, 10/3, 14/4, 19/5  
Juni-juli sommaruppehåll, om allt går väl så börjar vi i augusti igen, 
18/8, 5/9, 13/10, 17/11, 8/12 

M.v.h. L-G Andersson 0705-94 45 72 och Inger Larsson 0303-21 11 28

AKTIVITETER

Välkommen till 
Strannegården
 
Strannegården är stängt för sä-
songen men det pågår fortfaran-
de en del renoveringsarbeten och 
Katarina är ofta där och tittar till  
husen.      
     
Om du vill göra en utflykt till Stran-
negården är du välkommen på be-
sök efter överenskommelse med 
Katarina. Ring 031-774 01 83.  
 

Vänliga hälsningar

Katarina Bäverstrand 
projektledare

STRANNEGÅRDEN

D & J JOHANSSONS STIFTELSE

Virtuell Café-träff MS
Tid: Tisdag den 8 december kl. 18.00 
Anmälan: Till Sara via mail: ekstroemsara@gmail.com

Mattias Gustavsson, diagnosstödjare deltar. Han kommer att presentera 
sig och svara på frågor.

 Rullstolsdans  
 Startdatum        Måndag den 1 februari 
 Dag och tid:               Måndagar  kl. 17.00 - 18.30 
 Plats:                      Pjäshallen, Kviberg Övre Kaserngården 8 
 Avgift per termin:      150 kr för medlem i Neuroförbundet Göteborg,  
        450 kr för ej medlem 
 Anmälan:        Varje vecka till Térese på kansliettelefon: 031-711 38 04  
         eller via e-post: info.gbg@neuro.se 

 MS-gymnastiken, inställd  tills vidare 

 NMD Badet  Planen är att komma igång i början av året.  
 Ring Michael Ahlberg för information. Tel. 0709-66 51 52

 Högsbo bassängen, beräknad start 5 februari

Idrott 2021 
Vi hoppas kunna återuppta våra idrotssaktiviteter till våren, men allt beror på 
hur pandemin utvecklas.  Nedan finns de startdatum som gällt tidigare. Ring 
kansliet och försäkra er om att aktiviteten blir av.     
  

Högsbo rehabbassäng
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ANNONSER REPORTAGE

 
Höstaktivitet på  
Strannegården
Än en gång lyckades vi med vädret på Stranne-
gården. Solen sken över höstaktiviteten. Tio gla-
da medlemmar slöt upp med stor entusiasm. Vi 
sågade, släpade, körde och bar stora grenar till 
det som skulle bli en brasa. Nu hade naturen 
sett till att det var lite för surt för att ta eld or-
dentligt. Några små lågor fick vi i alla fall till så 
att vi kunde ta en fin bild.   
       
Efter  väl utfört arbete fick alla korv och bröd samt 
fika. Det var så varmt och härligt att vi kunde sitta 
på trappan till villan i solskenet. Kanske för sista 
gången i år.      

Stort tack till alla som kom. Det är så snyggt och 
fint vid infarten till Strannegården nu. Elden tar 
vi hand om till våren och då är alla välkomna på 
roliga aktiviteter igen. Det är härligt att umgås 
utomhus!     
 

Vid pennan och kameran 
Katarina

Dagens meny  
”korv med bröd”.

Fikapaus i solen.

”Eldvakten”  
Martin Rådberg.

Har du problem i 
Göteborgs Stads
verksamheter?

www.klagapåstan.seKlaga enkelt på

 

HAR DU FRÅGOR OM  

MIGRÄN?
VÄLKOMMEN ATT BESTÄLLA FAKTABOKEN:               

MIGRÄN                              
DIAGNOS OCH BEHANDLING

FÖRFATTAD AV PROFESSOR CARL G H DAHLÖF

Boken beställs hos Migränföreningen i Västra Götalands län
och är utan kostnad för mottagaren.

Ingen portoavgift och inget medlemskrav.
Meddela ditt namn och adress till Migränföreningen i Västra Götalands län.

Via e-post till migran.goteborg@hotmail.com
eller

Via post till Migränföreningen i Västra Götalands län
c/o Gunnel Mikaelsson Ekebacksvägen 27, 429 35 Kullavik

eller
Via mobiltelefon/sms till Gunnel Mikaelsson 0702-31 77 14

 

Migränföreningen i Västra Götalands län
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Genetik
Oluf inledde med att ta upp risken 
för att drabbas av MS utifrån släkt-
skap. Risken att överhuvudtaget 
drabbas av MS är låg och mätt i 
procent i populationen är risken 
endast 0,2 %. Är du ett vanligt sys-
kon eller tvåäggstvilling till en per-
son med MS eller barn till någon 
med sjukdomen ligger den ökade 
risken mellan 2-4 %. Risken går se-
dan upp om du är enäggstvilling, 
men trots att man delar så lika 
DNA så ligger den ökade risken 
ändå endast på runt 25 %. Gene-
tik påverkar absolut risken, men 
vid fall då båda föräldrarna har 
sjukdomen, så är den ökade risken 
ändå inte högre än strax över 30 %. 
Oluf tryckte på att du löper samma 
risk att drabbas av sjukdomen om 
du är adopterad in i en familj där 
någon har MS som för övriga po-
pulationen, detta talar för att mil-
jöaspekten inte har stor inverkan 
på risken för att drabbas.  
     
    
Multiplexa släkter
Oluf tog upp så kallade multiplexa 
släkter där MS är mer förekom-
mande än det normala som be-
skrivs ovan. Han tog då upp byn 
Lysvik i Värmland, där det finns en 
onormalt hög förekomst av perso-
ner med MS. Forskare har kunnat 
finna att dessa drabbade individer 
på avlägset håll är släkt med var-
andra. Alla dessa har visat sig här-
stamma från samma stamfader, ett 
par svedjefinnar som invandrade 
från Savolax i Finland på 1600- 
talet. Denna ökade risk beror på att 
dessa individer gift sig med andra 
inom samma område med samma 
riskgener.

HLA-gen
Oluf gick sedan vidare och titta-
de närmare på vilka gener som 
skulle kunna styra risken för att 
drabbas av MS. Till att börja med 
så innehåller varje mänsklig cell 
cirka 3 miljarder baspar. Sedan är 
dessa i sin tur uppdelade på cirka 
27 000 gener och av dessa styr i sin 
tur cirka 3 000 vårt immunförsvar. 
Av dessa 3 000 gener så påverkar 
cirka 250 risken för att drabbas av 
sjukdomen. Av dessa 250 gener så 
är det främst HLA-genen som är 
den viktigaste och av dessa har vi 
ett tjugotal.    
     
Vissa HLA-gener ger en något 
ökad risk, andra en fördubblad risk 
medan vissa har en skyddande in-
verkan och då minskar risken att 
drabbas av MS. Vi har alla dubbla 
uppsättningar, en från mor och 
en från far. Så beroende på vilken 
HLA-uppsättning du har, så påver-
kar den din risk för att drabbas av 
just MS. Oluf visade en rad olika 
HLA-typer, men han tryckte på 
att även om du skulle ha gentypen 
HLA-DR 15/15 (som är den som ger 
fördubblad risk) så får man fortfa-
rande komma ihåg att risken att 
drabbas endast ligger på 0,2 %. 

Genetik gentemot omgivning
Han gick sedan vidare och försökte 
förklara hela risken utifrån genetik 
och omgivning. Dessa två fakto-
rer påverkar ungefärligen till lika 
stor del risken att drabbas. Under 
genetiska faktorer var det främst 
HLA-genens inverkan som var bo-
ven, medan det var främst infek-
tioner som påverkade omgivnings-
faktorn. Det fanns även en grå del 
på vardera sida, vilka stod för det 
som hittills är okända faktorer 
inom dessa områden, men som det 
ständigt forskas kring.    
  

Epstein-Barrvirus
Bland de infektioner som forsk-
ningen tror har mest inverkan på 
MS är Epstein-Barrviruset (EBV) 
på första plats. Detta är ett DNA- 
virus som tillhör herpesfamiljen 
och som kan ge körtelfeber. Forsk-
ning har visat att har man haft 
EBV-infektion men inte fått den 
förrän i tonåren så närmast tre-
dubblas risken att senare i livet ut-
veckla MS.   

Genetik och Epstein-Barrvirus

Oluf visade en graf kring hur ge-

KOMPASSEN

”Genetik och tidiga infektioner styr mycket av risken för att få MS”

Årets andra Neurodag gick av sta-
peln den 1 oktober och ämnet för 
kvällen var MS och föreläsare var 
Oluf Andersen, professor emeri-
tus på institutionen för neurove-
tenskap och fysiologi, Göteborgs 
universitet och tillika Neuroför-
bundet Göteborgs förtroendelä-
kare. Föreläsningen var helt digi-
tal och sändes via Youtube.  
   

Caroline och Oluf 

Foto: Madeleine Kyllerfeldt
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KOMPASSEN

netik och infektion samverkar. På  
ena axeln var risken för att drab-
bas och den andra axeln innehöll 
fyra varianter av genuppsättning-
ar med antingen högt eller lågt 
på en gynnsam genkombination 
och antingen högt eller lågt på 
en ogynnsam genkombination i 
varje av dessa fyra. Staplarna i 
grafen bestod i sin tur av fyra va-
rianter av hur vida man hade hög 
eller låg nivå av antikroppar mot  
Epstein-Barrvirus i kombination 
om man hade haft körtelfeber eller 
inte. Såg man endast ur infektions-
synpunkt, så var risken störst om 
man hade mycket antikroppar mot 
EBV och/eller har haft körtelfeber. 
Den kombinationen tillsammans 
med högt av den ogynnsamma ge-
nen och lågt på den gynnsamma 
genuppsättningen, gav 25 gånger 
högre risk att utveckla MS. Dessa 
två förstärker alltså varandra. 
     
 
Oluf förklarade att ju högre anti-
kroppar en person har mot EBV, de-
sto större är risken för att man se-
nare kommer att utveckla MS och 
likaså att antikropparna ökar med 
åren. Alla vuxna personer med MS 
har haft Epstein-Barrvirus inn-
an de debuterade i sin sjukdom, till 
skillnad från 95 % av befolkningen i 
övrigt.     
 
När Oluf var inne på området EBV, 
så tog han upp förra årets World 
MS-Day frågeställning, vaccina-

tioner och i detta fall om man  
skulle kunna vaccinera mot EBV 
och på så sätt minska risken för 
att utveckla MS. Oluf förklarade 
att det gjorts ett första kliniskt 
försök. Det var 181 försökspersoner 
som deltog och kravet var att ing-
en skulle ha antikroppar mot EBV 
innan vaccinationen. Av dessa 181 
försökspersoner så utvecklade  
99 % antikroppar mot viruset EBV. 
Detta ledde till en 78 % minsk-
ning i körtelfeber, men däremot 
gav det ingen nämnvärd skillnad 
när det kom till symtomfri infek-
tion av EBV. Slutsatsen blev att 
det är möjligt med en vaccination 
som hindrar körtelfeber, men dä-
remot hindrar den inte Epstein- 
Barrvirus. Oluf slängde också ut 
funderingen kring vilka konse-
kvenser det skulle kunna bli av att 
vaccinera bort ett virus som levt i 
symbios med oss människor i ial-
lafall 5 000 år. Kan detta ge andra 
konsekvenser?    
     
Herpes 6 A och B
Epstein-Barrvirus är en av många 
i herpesfamiljen och några andra 
är herpes-6A och 6B. EBV kan ge 
körtelfeber medan herpes 6B ger 
”Tre-dagars-feber”. Detta virus 
drabbar mycket små barn och ger 
feber och skära små prickar som 
börjar på bålen och sprider sig till 
armar, ben, nacke och ansikte. Oluf 
förklarade att denna typ av herpes 
inte verkar ha något samband med 

MS, men däremot kan det vara an-
norlunda för herpes 6A.  
Studier har visat att personer med 
MS har en tendens till högre anti-
kroppar mot just herpes-6A än vad 
övriga befolkningen har. Däremot 
vet forskarna inte om denna typ 
av herpes skulle kunna öka risken 
för att drabbas av MS, då det inte 
är säkert om herpes 6A finns kvar i 
våra så kallade myelinbärande cel-
ler, såsom EBV gör.    
    

D-vitamin
Brist av detta vitamin är också en 
faktor som ofta nämns som risk 
för att utveckla MS. Vitamin-D får 
man främst från solen, men även 
från kosten såsom i fet fisk eller 
kosttillskott. Oluf frågade sig var 
gränsen går för brist på D-vitamin 
för att öka risken för MS.  
 

Oluf tog upp kombinationen risk-
gener som till stor del ger mycket 
av den ökade risken och brist på 
D-vitamin och hur mycket dessa 
tillsammans skulle kunna påver-
ka risken. Det är svårt att veta vad 
som är vad, då riskgener är något 
du haft hela livet, medan D-vita-
minet är något man får mer eller 
mindre av i perioder. Oavsett så 
är D-vitaminbrist en riskfaktor för 
över 100 olika sjukdomar, så det 
finns ingen anledning till att tro 
att det inte skulle påverka även vid 
MS. Dock är den kanske inte en 
lika viktig faktor till MS som EBV 
är förklarade Oluf.   
   

Luftvägsinfektioner
Oluf återvände sedan till infek-
tionernas inverkan och tog spe-
cifikt upp hur luftrörsinfektio-
ner påverkar personer med MS. 
Han förklarade att denna typ av 
infektion inte triggar igång någ-
ra MS-skov, men däremot kan 
det utlösa kraftiga så kallade  
pseudoskov. Dessa påminner om 
riktiga skov med skillnaden att 
dessa oftast är kortvariga och går 
tillbaka helt. Det är lätt att feltol-
ka ett pseudoskov som uppkom-
mer vid feber med ett vanligt skov, 
man behöver därför sänka kropps-
temperaturen först för att kunna 
göra en korrekt bedömning. Utö-
ver risken för pseudoskov kan den 
infektionsbetingade tröttheten 
som luftrörsinfektioner medför 

Oluf visar bild på Dr. MA. Epstein och PhD YM. Barr som upptäckte viruset. 

Foto: Caroline Persson
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Under hösten har vi haft onsdags-
fikor på kansliet och det har va-
rit uppskattade träffar bland våra 
medlemmar. Vid varje fikaträff har 
vi tagit emot max 8 personer för att 
kunna följa de åtgärder som Folk-
hälsomyndigheten rekommende-
rat.    
     
Tanken bakom onsdagsfikorna har 
främst varit att bryta den ofrivilli-
ga isolering som covid-19 medfört 
för många av våra medlemmar. Vi 
som arbetar på kansliet turades 
om att ansvara för upplägget på fi-
korna.  
  Onsdagfikan den 28 oktober sam-
manföll med Halloween, en hög-
tid som från  början var en keltisk 
skördefest som firades den 31 okto-
ber. Det var då de döda kom tillba-
ka till jorden och man tände eldar 
för att vägleda dem och hålla häx-
orna borta. Idag är högtiden mest 

förknippad med USA och barn 
som klär ut sig till spöken, häxor 
och andra skräckinjagande  figurer 
och frågar efter ”bus eller godis”.   
  Vi som höll i onsdagsfikan tog 
till vara traditionen och pyntade 
kansliet med levande ljus, tända 
pumpor och läskiga dekorationer 
så vi fick halloweenstämning. Vi 

bjöd på spöksnittar och halloween 
bakelser, kaffe/te och godis. Gäs-
terna kom vid 15- tiden och det blev  
en trevlig eftermiddag med både 
lättsamma och intressanta samtal 
och fin gemenskap.   
 
Text och foto: Rita Rak   
  

KOMPASSEN

göra sig mer kännbar och bli mer 
långvarig om man redan innan lider 
av fatigue. Likaså kan immunför-
svarets signalsubstanser som redan 
innan vid MS är stegrade ge en ökad 
matthet och illamående.  
 
 
Neurologiska komplikationer av 
Covid-19  
  
Oluf förklarade att dessa symtom 
som beskrivs ovan liknar lite det 
som sker vid Covid-19 och gäller inte 
endast för personer med MS. En 
del personer drabbas hårdare och 
kan då utveckla svåra neurologiska 
komplikationer där de vanligaste är 
blodpropp i hjärnan, stroke med till 
exempel halvsidig förlamning eller 
blodpropp i lungan. En del får sym-
tom såsom förvirring, desoriente-
ring, men där man inte kan se något 
på magnetkameran och då är det 
vanliga att man kommer att åter-
hämta sig ganska snart. En del kan 
få något som på magnetkameran 
liknar MS, en autoimmun sjukdom. 
Denna ger en inflammation och gör 
personen väldigt sjuk med minnes-
störning och ryckningar. Flertalet 
återhämtar sig inte från detta utan 

får restsymtom. Covid-19 kan även 
ge en autoimmun rotinflammation, 
Guillain-Barré-syndrom, denna kan 
bli långvarig men oftast med full-
ständig eller delvis fullständig åter-
hämtning.   

 
Covid-19 hos personer med MS
Oluf förklarade att förekomsten av 
Covid-19 är den samma hos per-
soner med MS som för övriga be-
folkningen. Likaså förloppet och 
svårighetsgraden är väsentligen det 
samma hos denna grupp som för 
befolkningen i stort. Däremot kan 
förloppet bli allvarligare hos äldre 
och en större risk att drabbas hos 
personer med en progressiv MS. 
 

När det gäller patienter som står på 
behandling, så är risken lägst eller 
obefintlig för de med Copaxone el-
ler beta-interferon. De immunmo-
dulerande såsom Tecfidera, Sipo-
nimod och Tysabri är relativt säkra 
förklarade Oluf. Däremot är de be-
handlingar som påverkar B-celler-
na mindre säkra, såsom Rituximab. 
Dessa har 70 % större risk än för de 
som har beta-interferon. Jämfört 

med Tecfidera så är det större risk 
att drabbas av svår Covid-19 för de 
som går på Rituximab eller Ocre-
lizumab. Den största risken är dock 
för de som går på Alemtuzumab. 
Det finns studier som säger att obe-
handlade personer har större risk, 
men det är inte helt säkert om det 
beror på det eller att många i denna 
grupp är äldre och har en progressiv 
sjukdom, vilket är en risk i sig. Oluf 
kopplade sedan ihop Covid-19 dis-
kussionen med tidigare diskussion 
kring riskgener och konstaterade 
att det inte finns någon känd ge-
netiskt gemensam risk för Covid-19 
och MS.   
     
Hur vida personer med MS bör ta 
vaccin mot Covid-19 när det kom-
mer har att göra med om det är ett 
levande vaccin eller inte. Perso-
ner som står på immunhämman-
de behandling för sin MS brukar 
inte rekommenderas att ta levande 
vaccin. Vad rekommendationen för 
detta vaccin kommer att bli åter-
står att se förklarade Oluf.  

Caroline Persson

Kompassen, Råd & Stöd

Onsdagsfika med Halloween-tema

Halloweenfika på kansliet.

REPORTAGE
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Inger Larsson 0303-21 11 28
Lars-Gunnar Andersson 0705-94 45 72
 

Neuroförbundet 
Västra Götaland
Adress Kapellevägen 1 A 
 451 44 Uddevalla
Telefon 0793-37 10 08
E-post va-gotaland@neuro.se
 

Styrelsen 2020
Ordförande Tor Farbrot ordforande.goteborg@neuro.se 
Vice ordförande Runa Zetterman 031-87 20 74
Kassör Kent Andersson 0708-88 03 10  
Ledamot Michael Ahlberg 0709-66 51 52
 Martin Rådberg 076-134 51 70
 Lars Blomqvist 0768-52 15 43  
 Patrik Brandby 

Suppleanter Erik Dahlström  
 Margaretha Sahlin  

Adjungerad sekreterare Madeleine Kyllerfeldt  
 

Valberedningen Sara Ekström
 Madeleine Kyllerfeldt
 Margareta Svensson

Kontaktpersoner för olika diagnoser
(För övriga diagnoser - kontakta kansliet.) 
 
CP Daniel Lindstrand 
MG Margaretha Andersson 
MS Mattias Gustavsson 
Myositer Lena Hellman 031-15 26 89 
Narkolepsi Lois Bisjö 0709-26 18 80
NMD Eva Östholm 
Polyneuropati Mikael Fognäs mikael.fognas@neuro.se
Parkinson Roar Vik 0734-33 16 66
SMA Lars Blomqvist 0768-52 15 43 
Spasmodisk dysfoni Gunilla Koch 0739-55 45 80

MS, övriga språk 
Spanska, Italienska, Engelska samt alla språk från tidigare Jugoslavien
Kontaktperson Desirée Chalmers
 
Förbundskansliet  
Besöksadress Neuroförbundet, Ågatan 12 C, 172 62 Sundbyberg 
Postadress Box 4086, 171 04 Solna 
Telefon 08-677 70 10  
E-post info@neuro.se 
Hemsida www.neuro.se 
 
 

För övriga kontaktuppgifter, kontakta kansliet

För dig som inte redan är  
medlem i Neuroförbundet

Bli medlem i Neuroförbundet Göteborg och ta del av allt vi  
har att erbjuda! 

Årsavgiften 2020 är 360 kr för medlem med eller utan neu-
rologisk diagnos. För anhörig/närstående till fullbetalande 
medlem är avgiften 180 kr. Kontakta kansliet tel 031-711 38 
04 eller e-post: info.gbg@neuro.se 
 
Plusgiro för avgiften är 1170-0. Om du blir medlem i sep-
tember-december gäller avgiften för nästkommande år. 

Muskelfonden
Insamlingsstiftelsen Forskningsfonden för  
Neuromuskulära Sjukdomar, tel 073-67 20 824 
Plusgiro: 90 08 39-2 Swish: 9008392

Stiftelsen Göteborgs MS-förenings  
Forsknings & Byggnadsfonder 
 Vill du skänka en gåva till vår lokala MS- forskning
Plusgiro: 1 21 30-1


