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Från redaktionen

Från Kansliet

Välkommen att hyra Lillstugan  
på Strannegården! 

Medlemmar i Neuroförbundet 
Göteborg kan hyra Lillstugan på  
Strannegården i Onsala, under 
den del av året då vi inte har våra  
reguljära sommarveckor för gäs-
ter. Alltså inte veckorna 25 - 34.  
Stugan är nu helrenoverad 
ut- och invändigt med ett större  
toalettutrymme som är helt  

annpassat med dusch. Utrustat pentry finns och två sovplatser.
Avgift: Endast medlemmar i Neuroförbundet kan hyra för 200 kr/natt 
eller 900 kr/vecka.
OBS! Stugan har vandrarhemstandard vilket innebär att hyresgäster 
har med egna lakan och handdukar samt städar stugan innan den  
lämnas.  
Om du inte kan eller vill städa stugan är priset för städning 350 kr.

Kontakta Madeleine på kansliet tel 031-711 38 04,  
e-post: info.gbg@neuro.se om du vill hyra stugan.

Hilda Henrikssons Fond
Ur denna fond kan företrädesvis du med MS eller CP söka, som bor i 
Göteborg med omnejd. Även du som har en annan neurologisk  
sjukdom/skada kan söka bidrag ur fonden.  

Sista ansökan för hösten är 15 oktober. 
Ansökningsblankett får du från kansliet tel nr: 031-711 38 04, e-post: 
info.gbg@neuro.se eller hämta blankett från vår hemsida: 
www.neuro.se/goteborg under fliken aktuellt. Önskar du ytterligare 
information lämna namn och tel nr så ringer Eva upp dig.

 
Lägenhet på Teneriffa - att låna!
Neuroförbundet i Göteborgs medlemmar (i första hand för dig med  
MS-diagnos) kan ansöka om att låna den andelslägenhet på hotell  
Mar y Sol, som Greta Bernhardsson donerade till en av våra stiftelser. 
Du kan ansöka om att låna lägenheten under en tvåveckors period  
år 2019, vecka 6 och 7 eller 8 och 9.  
Lägenheten är en ”Studio” avsedd för 1-2 peroner och som sökande 
kan du ta med dig en person. Du som hyr lägenheten beställer själv din 
flygresa och övriga kringtjänster.

Sista ansökningsdag för lån  
av lägenheten är 1 oktober.

Kontakta Kansliet för  
ansökningsblankett och mer info  
på tel. 031-711 38 04 eller e-post: 
info.gbg@neuro.se

Välkomna!

 
Omslagsbild: ”Skördedags i 
växthuset”.
Foto: Eva de Coursey



  Välkommen till årets neurodagar 24 - 27 sept
Dalheimersalen, Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg

Möt forskare och specialister på neurologiska sjukdomar
Årets teman: 

 Polyneuropati. MG-Myastenia Gravis. Träning vid Neuromuskulära sjukdomar. 
 MS-Multipel Skleros samt prova på rullstolsdans.

Vi inbjuder till att under lättsamma former  
ta del av några av de senaste rönen inom neurologisk forskning.

Program:

Måndag 24 september kl. 16.00 – 18.00 Polyneuropati 
En av få svenska neurologer som fördjupat sig i den neurologiska diagnosen polyneuropati. 
Föreläsare: Kristin Samuelsson, biträdande överläkare i neurologi vid Karolinska sjukhuset. 
 
Tisdag 25 september kl. 18:00 - 20:00 Prova på rullstolsdans
Rullstolsdans är en träningsform där alla kan delta oavsett funktionshinder. Som gående är du också  
välkommen. Dansen ger träning i smidighet, styrka och balans trots att man inte upplever det som träning  
i samma form som på gymmet.  
Ledare: Teresé och Jan Antonsson, Peter och Åsa Ringman, Rebecka Granlund.

Onsdag 26 september kl. 17.30 – 20.00 Myastenia Gravis och träning vid 
neuromuskulära sjukdomar
Myastenia Gravis – diagnostik och behandling
Förläsare: Christopher Lindberg, Överläkare, Docent, Neuromuskulärt Centrum. 
Träning vid neuromuskulära sjukdomar                   
Föreläsare: Elisabeth Hammarén, Fysioterapeut, Medicine doktor, Neuromuskulärt Centrum.

Torsdag 27 september kl. 17:00 - 20:30 MS-Multipel Skleros
Ta del av de senaste rönen om MS från forskare vid MS-Centrum SU. Nya behandlingar och nya  
behandlingsprinciper vid MS. Hur man utvärderar MS behandlingen med blodprov.  
Aktuella behandlingsstudier vid MS Centrum på Sahlgrenska
Föreläsare: Jan Lycke professor, Lenka Novákova Nyrén neurolog, Markus Axelsson neurolog. 

Anmälan senast 17 september 
Du anmäler dig via länk som finns på vår hemsida. 

För mer information samt hjälp med anmälan, kontakta kansliet 031-711 38 04
(Telefontid: månd – torsd 10.00 – 15.00, lunchstängt 12.00 – 13.00)

Avgift inkl. förtäring: Medlem i Neuroförbundet – ingen avgift. Icke medlem – 100 kr/dag. 

Betalning skall göras till plusgiro 1 21 30 – 1 i samband med din anmälan.                                 
Vänligen märk din betalning med ”bokat datum” samt namnen på samtliga du betalar för med både  
för- och efternamn. 

Kristin Samuelsson

Christopher Lindberg

Teresé Antonsson

Jan Lycke
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Anhörigcenter 
Centrum Majorna och Linné

Mingelkväll för anhöriga! 

Torsdag 18/10 kl. 17.30-19.00 
Plats: Anhörigcenter, Karl Gustavsg. 63

För dig som är anhörig (partner, vuxet barn, syskon, 
förälder, nära vän) till någon med en neurologisk  
sjukdom.

Välkommen att under lättsamma former bekanta dig  
med Anhörigcenters verksamhet och träffa  
representanter från Neuroförbundet och  
neurosjukvården.

                 Vi bjuder på enklare förtäring!

Anmälan: Neuroförbundet Göteborg,  info.gbg@neuro.se tel 031-711 38 04
 

Aktiviteter
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Aktiviteter

Sexuell hälsa & Neurologi

Kom och lyssna och passa på att ställa frågor till sexualrådgivare Dorthe Forsell som kommer  
till oss och talar utifrån ämnet ”Sexuell hälsa och Neurologi”.

Plats:   Neuroförbundets kansli, Arkitektgatan 2
Datum:   Onsdag 10 oktober
Tid:   18:00 - 20:00
Kostnad:  20 kr, fika ingår. Betalas på plats.
Anmälan:          till kansliet senast 9 oktober

Kontakt: tfn 031-711 38 04 eller e-post: info.gbg@neuro.se 

Hjärtligt välkomna!

Prova på iPad/smartphone 
Daniel Eriksson, datalärare vid Folkuniversitetet tipsar kring  
användningen av iPAD och smartphone. Ta med egen mobil och/eller iPad för egen övning.

Dag:   Tisdag den 2 oktober  
Tid:   Kl. 17.00 - 20.00 
Plats:   Datasalen vid Afasiföreningen, Vegahusen, Vegagatan 55. 
Kostnad:  40 kr inkl fika.
Anmälan:  till Strokeföreningen, tel. 031-775 98 70 eller e-post: info@strokevg.se  

Meddela vid anmälan att du kommer från Neuroförbundet.
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Välkomna på Tjej-fika!
Denna gång träffas vi hos Afasi-föreningen.

Tid:   Måndagen den 24 september kl. 15.30 - 17.30
Plats:   Konferensrum 3, Vegagatan 55, Göteborg
Avgift:   20 kr betalas på plats. 

Anmälan till Afasiföreningen på tel 031-12 17 06 eller  
e-post: kansli@afasigbg.se 

senast fredag den 21 september 

Strokeföreningen inbjuder till filmsöndag 16 september 
Vi ser filmen ”Ted - för kärlekens skull”  
Filmen om Ted Gärdestad - Sveriges första riktiga tonårsidol. Berättelsen om en tid av hans liv fylld av kärlek, 
smärta och hopp.

 Lokal:       Vegasalen, Vegahusen, Vegagatan 55 
Tid:       Kl. 14.00 - 16.00 
Kostnad:     25 kr för film med dryck och tilltugg. 
Anmälan:     Till Strokeföreningen senast torsdag före varje film     

                   på tel 031- 775 98 70 eller e-post: info@strokevg.se 
Kommande datum för filmsöndagar: 28/10, 25/11, 16/12. 

Ett tips: Passa på att äta söndagsmiddag som serveras på café Ärtan en trappa upp 
innan filmen, pris 80 kr.

mailto:info.gbg@neuroforbundet.se


Aktiviteter

Söndagmiddag på Strannegården 
Fyra söndagar framöver kl. 15.00 - 17.00, dukar vi upp en två rätters middag. 
 Det kommer att serveras husmanskost.    
Pris: för medlem 100 kr, ej medlem 150 kr inkl. måltidsdryck & kaffe. 
Datum: Söndagarna 23/9, 30/9, 14/10, 21/10.
                                                               

Anmälan till kansliet senast torsdag i varje vecka 031-711 38 04,  
e-post: info.gbg@neuro.se OBS! Begränsat antal platser.

Betalning görs via SWISH 1232373066 eller via plusgiro 1 21 30-1

OBS! Vid förhinder när kansliet är stängt och du anmält dig och inte kan komma, 
kontakta Maggie Andersson via e-post: maggie.andersson@gmail.com  
eller tel 0706-27 18 99. Det är viktigt att hon vet hur många som kommer. 
 

          Varmt välkommen!

 
STICK-CAFÈ - Sticka-Virka-Påta 
 
Ledare för studiecirkeln är Kristina Brandt från Folkuniversitetet. Kristina ger inspiration till att sticka, virka och 
påta.  
Exempelvis hur man kan sticka strumporna på olika sätt, sticka båda stumporna på en gång, sticka strumpor utan 
eller med en annorlunda häl mm. Kristina har med garn men ta med stickor själva.  
Ni som vill pröva att sticka båda strumporna på en gång - ta med rundsticka 80 cm. Det går även bra om man 
bara har en hand som fungerar. 

Dag:   Måndag den 8 oktober och fortgår sedan varje måndag i 10 veckor framåt.
Tid:  Kl. 14:15 - 17:15
Plats:   Epilepsiföreningens lokal, Slottsskogsg 6
Kostnad:  Terminsavgift 100 kr + medlemsavgift till Epilepsiföreningen 100 kr.  
  Tillkommer kostnad för material och fika (15 kr per gång).

  Anmälan: Margareta Svensson, telefon 0730944304,  
  margareta.b.svensson@gmail.com
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ATT VARA MAN OCH LEVA MED EPILEPSI och/eller  
ANNAN NEUROLOGISK SKADA

Under ledning av docent och neurolog Lennart Persson, socialarbetare Arne Ojde från Göteborgs råd för 
funktionshinder samt Faud Solakovic från Lokalt Råd för funktionshinder Askim-Frölunda-Högsbo, får män  
möjlighet att i grupp med enbart män, samtala kring personliga och nära frågor om att leva med epilepsi eller  
annan neurologisk skada.  
Alla män är välkomna oavsett om det gäller en själv eller någon närstående.  
Gruppen träffas vid ett tillfälle hösten 2018.

Dag:   Onsdag 3 oktober
Tid:   18:00 - 20:00
Plats:  Epilepsiföreningens lokal Slottsskogsg 6.
Anmälan:  Krävs inte men de tre ledarna kan nås via mail eller epilepsigbg@gmail.com



MATTCURLING I EPILEPSIFÖRENINGENS FÖRENINGSLOKAL 
 
Epilepsiföreningen har tillgång till en curlingmatta och erforderliga tillbehör för inomhuscurling.  
Vi träffas i föreningslokalen på Slottskogsg 6.  

Under ledning av Anders Andersson kör vi lite utbildning och om de närvarande så önskar därefter några  
tävlingsomgångar.  
 
Fika serveras under kvällen.

Krävs inga specialskor men för att skona mattan är det bra att byta till inneskor eller sockor. För att kunna planera 
fika är det bra om ni anmäler er senast dagen innan.

Dag: Torsdag 20 september och torsdag 22 november 

 
         Tid: 18.00 - 20.00

  Plats: Epilepsilokalen Slottsskogsg 6.

Anmälan: Anders Andersson: anders.k.andersson@gmail.com eller  
Mariella Olsson, tfn 0768-915949 

Aktiviteter

Bussresa till TanumStrand i Grebbestad med Skaldjursbuffé  
och Ukulele-kurs 5-6 oktober 2018

Kl. 12.30 samlas vi på Dalheimers Hus och packar in oss i bussen som avgår kl 13.00. 
Resturangen på Dalheimers har öppet om någon önskar köpa fika eller lunch där innan vi åker. 
 

Vi beräknar vara framme på TanumStrand kl. 15.00 och får kaffe och smörgås vid ankomst,  
sedan blir det incheckning. 

Kl. 17.00 ska alla få lära sig spela lite ukulele. De som önskar kan sedan få köpa med sig  
en ukulele hem till en kostnad av 200 kr.

Kl. 19.00 är det dags att njuta av en härlig skaldjursbuffé. 
På lördagen serveras frukost från kl. 07.00. Det finns även möjlighet att ta ett dopp i poolen för den som önskar.

Kl. 11.00 reser vi från hotellet till Bohusläns Museum där vi äter lunch mellan kl. 12.30-13.30.  
Därefter får vi en allmän introduktion av museets utställningar och kan sedan fritt titta runt på 
egen hand.

Bussen går tillbaka till Göteborg kl 15.30  
och vi beräknar vara framme vi Dalheimers Hus ca kl. 17.00.

Pris: 1 650 kr för medlemmar och 2 500 kr för icke medlemmar.

Anmälan görs omgående till Madeleine på tel. 031-711 38 04 eller  
e-post: madeleine.gbg@neuro.se
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Café KonstArten - söndag 7 oktober kl 14.00 - 16.30 
 Margareta Svensson är värdinna och vi kommer att se filmen om  
”Alphonse Muncha”, den store tjeckiske jugend/art noveaukonstnären. 
Dessutom blir det som vanligt konstdiskussioner och trevligt gemenskap. 

Tid och program för höstens kommande konstcaféer föreslås till: 

Söndag 4 november kl 14.00 - 16.30, vi tittar på filmen om Garbiele Münter,  
den tyska konstnärinnan.  
Söndag 9 december kl 14.00 - 16.30, besök på Röhsska museet.

Kostnad: 30 kr vid besök i föreningslokalen, museet har fri entré för personer över 65 år. 
Anmälan till kansliet på tel 031-711 38 04 eller e-post: info.gbg@neuro.se 

 

KonstArten

Caféträff  för medlemmar med MS

Vi träffas kl. 18.00 - 20.00 tisdagen den 11 september i föreningslokalen på Arkitektg 2.  
Ni är inbjudna till en fikaträff där vi samtalar om både högt och lågt.  
Ett bra tillfälle att få prata med andra i samma situation.  

Anmälan till Kansliet tel 031 - 711 38 04 eller e-post: info.gbg@neuro.se

Kommande datum: 9/10, 13/11, 11/12 

Välkomna, hälsar Sara.

ALS - Amyotrofisk Lateral Skleros

• Du som har diagnosen ALS 
• Du som är anhörig
• Du som är personlig assistent 

Är välkommen till träffar där du har möjlighet att ställa frågor, få värdefulla tips, hjälp med ansökningar eller tala 
med någon i samma situation. Träffarna sker i samarbete med Neuroförbundet Göteborg.  
Stina Roempke, LaSSe Brukarstödcenter håller i träffarna.

Datum för höstens träffar: 
Torsdagarna 30/8, 27/9, 25/10, 29/11   

Tid:   Kl. 13.30 - 15.30
Plats:   LaSSe Brukarstödcenter, 
  Kämpegatan 3, Göteborg.

Anmälan senast två dagar innan varje träff.

Tel. för anmälan 031-84 18 50,  eller e-post: brev@lassekoop.se

Borgen, Lokalgrupp i Kungälv

Vi träffas på onsdag 19/9, kl. 13.30 i Missionskyrkan, Utmarksvägen 3, Kungälv.  

Välkomna, hälsar Inger tel: 0303-21 11 28 & Lars-Gunnar tel: 0705-94 45 72

Kommande träffar: 24/10, 21/11, 12/12

Diagnosgrupperna
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På årets World MS-Day prövade vi ett nytt upplägg. 
Efter vår årliga föreläsning med Oluf Andersen så fick 
vi ta del av fem korta föredrag från fem forskare och 
specialister.  
   Först ut var Sanna Pääaho, neuropsykolog som 
talade utifrån ”Kognitiv förmåga och mental fatigue”, 
sedan tog Erik Kristersson, fysioterapeut över och 
talade om ”Träning vid MS, vad säger forskningen?”. 
   Efter dessa två intressanta föredrag fick vi ta del 
av neurologerna och forskarna från MS-centrum 
på Sahlgrenska Lenka Nováková Nyréns, ”MS och 
biomarkörer”, Markus Axelssons ”Progressiv MS – De 
nya medicinernas plats” och Jan Lyckes ” Nya MS-
behandlingar i klinisk praxis”.   
   Efter detta följde del två, rundabordssamtal där 
dessa fem sistnämnda satt vid varsitt bord och besva-
rade frågor utifrån sitt område. 
 

Effektiv behandling av skov bromsar 
senare utveckling av progress 
Oluf Andersen inledde med att förklara vikten av att 
behandling mot MS sätts in i ett tidigt skede, då det 
finns en betydande risk att en obehandlad MS leder 
till funktionsnedsättning. 
   Om man kan undvika nya skov, så kan man undvika 
restsymtom, vilket uppstår vid ungefär vartannat skov 
förklarade Oluf. 
Han talade om ”knicken” i MS-kurvan, vilket är då din 
sjukdomskurva plötsligt börjar vika av drastiskt uppåt, 
då du går från skovvis fas till en progressiv fas.  
   Oluf talade sedan vidare om olika begrepp som inte 
bör förväxlas. Såsom skillnaden mellan symtom från 
progress och symtom från skov. De symtom som upp-
kommer av progress är betydligt svårare än de som 
kommer under ett skov.  
   Likaså skillnaden mellan försämring och progress, 
då man kan få en försämring i sin sjukdom men inte 
så allvarlig som att man gått över i progress.  
   Han förtydligade även begreppet skov gentemot 
progress. Skov är nya symtom som kommer från 
hjärna eller ryggmärg och utvecklas under dagar till 
veckor och som i regel brukar gå tillbaka helt eller 
delvis. Progress däremot är en smygande symtom-
utveckling från hjärna eller ryggmärg som inte går 

tillbaka. 

Oluf talade om pyramidbanan som är vår längsta 
nervbana i kroppen och styr våra specifika rörelser. 
Den är också den bana i kroppen som drabbas av 
flest plack vid MS. Den har dock en typ av säkerhets-
faktor som gör att det dröjer innan man kan se några 
märkbara symtom. Får man en skada på denna bana 
så får man över tid mer och mer spasticitet och smy-
gande förlamning i benen. Långsamhet i banorna är 
ett dominerande symtom.  
   Vid inflammation som sker vid MS skadas myelinet 
som skyddar våra nervfibrer som leder signalerna 
till och från hjärnan och det sker en demyelinisering. 
Det innebär att det försvinner skyddande myelin kring 
nervtrådar, vilket gör att ledningsförmågan av signaler 
försämras och ger en långsamhet i signalledningen. 
På sikt försämras möjligheten att återskapa myelin 
och ger obotliga skador då man får förlust av nervfi-
bern, vilket ger progress. 
 
  Oluf avslutade med att åter trycka på vikten av att 
med behandling under skovfasen kunna fördröja de-
buten av progress. Han sade att det finns inflammato-
risk aktivitet i såväl skov- som progressfas, vilket gör 
att det finns viss möjlighet till behandlingseffekt även i 
progressfasen. 
 
 
Kognitiv förmåga och mental fatigue 
Sanna Pääaho förklarade att i vår vardag behöver 
vi kunna förstå, tolka och minnas information som vi 
får till oss via våra sinnen. Likaså att använda denna 
information för att kunna planera och lösa problem. 
Hon sade att såväl kognitiva nedsättningar och mental 
fatigue är vanligt förekommande vid MS. 
 
Många med MS har en nedsättning av sina kognitiva 
funktioner. Kognitiva nedsättningar kan förekomma 
vid alla typer av MS och under olika faser i sjukdo-
men. Kognitiva nedsättningar kan vara att det tar tid 
att behandla information, att minnet sviker, det är 
svårt att hålla uppmärksamheten, svårt att aktivera 
sig och finna ord. Vissa har problem med något av 
dessa medan andra kan känna av flera områden. Med 

 Temakväll om MS
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tiden kan man få fler nedsättningar eller försämring av 
tidigare nedsättningar. Detta har visat sig ha samband 
med sjukdomsförsämring och hjärnatrofi.

Sanna talade sedan vidare om mental fatigue 
(hjärntrötthet), vilket väldigt många med MS lider av. 
Hjärntrötthet är svårt att mäta och svårt att bena ut 
orsaken till, då det kan påverkas av fysisk och psykisk 
funktionsnedsättning, depression och livskvalitet.  
   Symtom vid hjärntrötthet kan vara att man onormalt 
snabbt förlorar sin mentala energi vid tankearbete, att 
det tar onormalt lång tid att återhämta sig mentalt efter 
en mental aktivitet och att man har svårt att koncen-
trera sig under en längre tid. Man kan även uppleva 
bland annat tanketröghet, svårt att komma igång med 
en aktivitet, att man känner sig irriterad och känslo-
sam, att man får sömnproblem, är ljud- och ljuskäns-
lig, stresskänslig och att man får huvudvärk om man 
ansträngt sig för mycket.

Hon gick sedan vidare och pratade om eventuell 
behandling. Vid en kognitiv nedsättning finns inga 
bevisade behandlingar som hjälper, men man kan fö-
rebygga med åtgärder som är riktade mot ökad lesion 
och atrofi.  
   Vid hjärntrötthet finns det kurser för att hantera sin 
MS-relaterade trötthet, likaså kan styrketräning eller 
konditionsträning rekommenderas. Det finns även 
medicinsk behandling så som Amantadin eller Modafi-
nil som kan hjälpa. 
 

Träning vid MS,  
vad säger forskningen? 
Efter detta tog Erik Kristersson vid och förklarade att 
oavsett var du är i din sjukdom och vilken grad av 
funktionsnedsättning du har, så är träning gynnande 
för dig och har en skyddande effekt.  
   Han berättade att forskning visar att en ökad grad 
av fysisk aktivering ger ökad livskvalitet hos personer 
med MS, oberoende av din funktionsgrad. Likaså 
visar forskning på att en hög grad av fysisk aktivitet är 
kopplad till en hög mental hälsa och ger en långsam-
mare försämring av MS.  
   För att få en så god och gynnsam träning som 
möjligt behöver du anpassa den utifrån dina egna 
förutsättningar med funktionsnedsättning och symtom. 
Träning ger ingen ökad risk för skov, utan är endast 
välgörande.  
   Träningen ger bättre minne, förbättrad sömn, 

minskar depression, minskar inflammation, förbättrar 
motorik och gynnande effekter på hjärna och kärl för 
att nämna några. Träning kan till och med öka hjärn-
volymen vilken vid MS kan minska pga. bland annat 
förlust av myelin och nervceller. 
För personer som är värmekänsliga rekommenderas 
styrketräning framför uthållighetsträning.     
   En studie gjord på gruppbaserad balansträning 
visade att träningsformen gav en förbättrad  
balans, hållning och minskade risken för fall.  
Gångträning visade sig vara en bra träningsform och 
gav bäst resultat om den gjordes i intervaller.  
 
För personer med svårare MS har forskning visat att 
såväl styrke-/konditionsträning som  
anpassad träning visade på förbättring vid trötthet, 
gång/förflyttning och livskvalitet. Multimodal trä-
ning med konditions-, styrke- och balansträning gav 
resultatet att man kunde se att deltagarna ökade sin 
gångförmåga, styrkan ökade och den kognitiva bear-
betningsförmågan förbättrades.

Erik avslutade med att tala om olika typer av reha-
bilitering såsom egenträning på gym och hemma, 
fysioterapi där du själv betalar såsom neuroteam och 
närhälsan. Likaså kan du få rehabiliteringsvistelser 
såsom Treklöverhemmet, Vintersol och Valjeviken.  
 

MS och biomarkörer 
Sedan fick vi ta del av Lenka Nováková Nyréns 
föreläsning där hon berättade hur biomarkörer kan 
underlätta.  
   Biomarkör är ett mätinstrument som kan mäta nor-
mala processer liksom onormala processer som sker 
i kroppen. Man kan se på dessa i blod, ryggmärgsvät-
ska, tårar och urin men vid MS används inte de två 
senare.  
   Detta kan användas till att utvärdera hur en pa-
tient svarar på sin läkemedelsbehandling genom att 
använda blodprov för att se på neurofilament (ned-
brytningsprodukter från nervsystemet) istället för att 
använda sig av ryggmärgsvätskeprov.  
   Problemet är dock att mängden neurofilament i 
ryggmärgsvätska är så otroligt liten, då det är som att 
försöka finna sockret efter två upplösta sockerbitar i 
en olympisk bassäng. Att finna neurofilament i blod är 
ännu svårare, hela tjugo gången mindre, ändå skulle 
det vara att föredra än att ta ett blodprov.
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Hon berättade också att man kan använda syntetisk 
magnetkamera som ett komplement till vanlig magnet-
kamera, för att undersöka förändringar i hjärnvolym.  
   Lenka tog även upp en annan undersökningsmetod, 
som kallas optisk koherens tomografi (OCT). OCT kan 
mäta neurodegeneration som sker i hjärnan genom att 
se näthinnans tjocklek. 

Progressiv MS –  
De nya medicinernas plats 
Markus Axelsson tog vid och förklarade att sjukdomen 
MS har två ansikten, den skovvisförlöpande och den 
progressivt förlöpande.  
   Sedan 2013 har man börjat se på sjukdomen på ett 
nytt sätt och delar inte längre upp den i skovvis-, pri-
märprogressiv- och sekundärprogressiv MS, utan man 
har istället fokus på om det finns aktivitet eller inte och 
behandlar därefter.     
   Från dessa tre indelningar har man gått till fyra, 
aktivitet med progression, aktivitet utan progression, 
ingen aktivitet men med progression och den sista 
ingen aktivitet och utan progression.     
Detta har gjort att patienter som tidigare inte haft be-
handling nu behandlas. Förr satte man ut behandling 
när patienten gick över i progressiv fas i sjukdomen.  
   Markus talade vidare om medicinering och att vid 
skovvis MS finns det mycket att testa, men inte vid 
progressiv. Däremot har en del forskning visat på viss 
påverkan vid medicinering av progressiv MS. Dessa 
studieresultat har setts av läkemedelsföretag, vilket 
gjort att de mer och mer börjat satsa på att hitta medi-
ciner mot progressiv MS.  
   Han avslutade sedan med att säga att man kan 
behandla inflammatorisk aktivitet och det oavsett bak-
omliggande förloppsform. Han förklarade att det finns 
pågående studier för att hitta tekniker för att komma åt 
den ickeinflammatoriska komponenten.  
 

Nya MS-behandlingar i klinisk praxis 
Efter detta avslutade Jan Lycke kvällens föredrags-
del med att berätta om nya MS behandlingar i klinisk 
praxis. Sedan mitten av 1990-talet har det funnits 
mediciner som bromsar upp utvecklingen av sjukdo-
men. Först ut bland medicinerna var Betaferon och 
kort efter Avonex, vilket var i sprutform och sedan 
2011 kom första läkemedlet i tablettform, Gilenya. 
Efter detta har det kommit många bromsmediciner 

och allt tätare.  
   Han gick igenom det flödesschema som används 
vid nyinsättning av bromsmedicin vid MS, då det är 
många saker man först måste ha svar på innan för att 
veta vilken medicin som just du skall ha.  
   Man siktar på att sätta in behandling så snabbt 
som möjligt efter att man satt diagnos för att bromsa 
sjukdomsutvecklingen i ett så tidigt skede som möjligt 
för att slippa funktionsförlust och risk att gå över i 
progression.  
   Jan talade om målet för att en behandling verkligen 
fungerar, NEDA, vilket är att du inte uppvisar någon 
uppenbar sjukdomsaktivitet. Du skall då inte ha haft 
några nya skov eller nya förändringar i det centrala 
nervsystemet, ingen försämring av din rörelseförmåga 
eller minskad hjärnvolym utöver det normala. Om 
dessa inte är uppfyllda så betyder det att medicine-
ringen inte är tillräckligt effektiv och bör bytas ut mot 
mer effektiv.

Jan talade om de nya medicinerna Kladribin, Ocrevus, 
sfingosin-1 fosfat (S1P)-receptor-anagonister och 
högdos av Biotin (vitamin B7). Kladribin är en tablett-
behandling som ges under fyra behandlingsveckor 
med fyra till fem dagars behandling. Den påverkar 
lymfocyterna och har en långvarig effekt. Denna har 
som biverkning att den kan ge herpesinfektionen 
bältros. Ocrevus ges via sprutor två gånger och sedan 
dubbeldos var sjätte månad. Denna medicin ger sig 
på och tar bort B-celler. Den har biverkningar som 
är kopplade till själva infusionen men även herpes-
infektioner. S1P-receptor-antagonister binder sig till 
S1P-receptorer på lymfocyter inne i lymfkörteln och 
blockerar de så att de inte kan lämna lymfkörteln. Där-
med stannar lymfocyter kvar där och kan inte orsaka 
inflammation i nervsystemet. Exempel på dessa är 
Ponesimod, Siponimod och Ozanimod. Kladribin och 
Ocrevus kan båda användas för skovvisförlöpande 
MS, medan Kladribin är den första behandling som 
godkänts för behandling av primärprogressiv MS.  
   SP1-receptor-antagonister kommer snart att finnas 
tillgängliga för behandling av skovviaförlöpande men 
eventuellt även för sekundärprogressiv MS.

 
Caroline Persson, Kompassen
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POSTTIDNING  B

Kontrollera att adressetiketten är korrekt.
Om inte - kontakta kansliet 031-711 38 04

Avsändare: Neuroförbundet Göteborg
S. Larmgatan 1, 411 16 Göteborg

Neuroförbundet Göteborg
Kansliet
Postadress: Södra Larmgatan 1, 411 16 Göteborg
Besöksadress: Arkitektgatan 2
Telefon: 031-711 38 04   Fax: 031-13 16 66
E-post: info.gbg@neuro.se
Hemsida www.neuro.se/goteborg
Plusgiro: 1 21 30-1   Bankgiro 5416-5840   
Swish: 1232373066
Öppettider: Måndag-torsdag, kl. 10.00 - 15.00
Telefontid: Kl. 10.00-12.00, 13.00-15.00

Kanslipersonal
Madeleine Kyllerfeldt måndag - torsdag
Terese Antonsson måndag - torsdag
Kicki Forslund måndag - torsdag
Rita Rak måndag - torsdag 

Kompassen 
Caroline Persson  måndag - torsdag
E-post: kompassen.gbg@neuro.se

Neuroförbundet Västra Götaland
Adress:  Kapellvägen 1 A, 
  451 44 Uddevalla
  Tel: 0522-193 66  
E-post:  va-gotaland@neuro.se

Kontakten
Redaktör:  Rita Rak, kansliet, tel & fax se ovan
E-post:      kontakten.gbg@neuro.se

Sista manusdag: 5:e i varje månad!
OBS!  Dock EJ  juni, juli och december.
Annonser & bidrag: Kontakta Rita på kansliet

Tryckeri:  Grafisk Support Dahlberg AB, V. Frölunda

Neuroförbundet Borgen, lokalavdelning i Kungälv
Inger Larsson   Tel: 0303-21 11 28
Lars-Gunnar Andsersson Tel: 0705-94 45 72

Förbundskansliet 
Neuroförbundet, Box 49084, 100 28 Stockholm 
Tel. 08-677 70 10, e-post: info@neuro.se
Hemsida: www.neuro.se   

Strannegården 
Jojos väg 33, 439 31 Onsala, 0300-613 09 (juni-aug)

MUSKELFONDEN -Insamlingsstiftelsen Forskningsfonden för Neuromuskulära Sjukdomar - Plusgiro: 90 08 39 - 2
Stiftelsen Göteborgs MS-förenings Forsknings & Byggnadsfonder -  Plusgiro: 1 21 30 -1 

Styrelse 2018
Ordförande: Tor Farbrot Kansliet
Ord. ledamöter 
Vice ordförande: Claes Anneling 031-41 22 01
Kassör: Kent Andersson 0708-88 03 10
Sekreterare: Maria Hagsten Kansliet
 Michael Ahlberg 0709-66 5152
 Martin Rådberg 076-134 51 70 
 Runa Zetterman 031-87 20 74

  
Suppleanter: Kjell Selander Kansliet

 Ted Ekenberg Kansliet
 Erik Dahlström Kansliet

Kontaktpersoner för olika diagnoser
MS Kontakta kansliet  031-711 38 04 
MG Margaretha Andersson 031-711 38 04
CP Daniel Lindstrand 031-711 38 04
ALS Eva de Coursey  031-711 38 04
NMD Eva de Coursey  031-711 38 04
Spasmodisk dysfoni
 Gunilla Koch  031-708 55 65 
CMT Yvonne Henriksson 0730-71 18 54
Narkolepsi Lois Bisjö  0709-26 18 80   
Myositer Lena Hellman  031-15 26 89           
Polyneuropati  Mikael Fognäs 
 mikael.fognas@neuro.se               
Parkinson Roar Vik   031-21 86 14
Huntington Susanne Zell  0707-60 55 52
(För övriga diagnoser - kontakta kansliet.) 

Valberedningen 
Sara Ekström, Madeleine Kyllerfeldt, Margareta 
Svensson. Kontakta kansliet för telefonnr.

Du som inte redan är medlem i Neuroförbundet:
Bli medlem i Neuroförbundet Göteborg och ta del av allt vi har att erbjuda!  Årsavgiften 2018 är 380 kr för medlem
med eller utan neurologisk diagnos. För anhörig/närstående till fullbetalande medlem är avgiften 200 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 september-december gäller avgiften för nästkommande år.


