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Vi på kansliet 
&

Styrelsen för Neuroförbundet Göteborg

önskar alla

God Jul & Gott Nytt År!

Kansliet har julstängt fr.o.m onsdag 19 december 

och öppnar igen måndag 7 januari 2019.

Intresserad av att jobba idéellt 
inom Neuroförbundet Göteborg?
Vi behöver alltid nya krafter och idéer i föreningsarbetet.

Alla medlemmar är välkomna att engagera sig.
(Medlem med diagnos, anhörig eller stödjande).

Kontakta valberedningen: Madeleine Kyllerfeldt 031-711 38 04
eller e-post: madeleine.gbg@neuro.se

Inför ÅRSMÖTET torsdag 21 mars 2019
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.

Omslagsbild: ”Jul på Liseberg”
Foto: Rita Rak

Julfest
Har du missat att anmäla dig till 
Julfesten den 6:e december?  

Ring kansliet tel. 031-711 38 04
eller mejla till info.gbg@neuro.se
och hör om det finns plats.

Hjärtligt välkomna!
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Aktiviteter

Strokeföreningen inbjuder till årets sista filmsöndag  
Söndag den 16 december visar vi ”Mamma Mia!”
Mamma Mia! är en brittisk-amerikansk-svensk musikalfilm från 2008, 
med manus av Catherine Johnson. Filmen är baserad på musikalen 
Mamma Mia!, som i sig delvis är byggd på låtar av popgruppen Abba.

Tid:                 Kl. 14.00 -  ca 16.00 
Dag:           Söndag 16 december 
Plats:             Vegasalen, Vegahusen, Vegagatan 55 
Pris:               25 kr för film med dryck och tilltugg. 
Anmälan:       Till Strokeföreningen senast torsdag före varje film,  
                       tel. 031-775 98 70, e-post: info@strokevg.se 
Ett tips:          Passa på att äta söndagslunch innan på Café Ärtan     
                       en trappa upp, pris: 82 kr.

Café KonstArten - söndag 9 december kl. 14.00 - 16.30

Den 9 december besöker vi Konstmuseet och går med på visning där en konstpedagog från museet  
presenterar Favoriter i samlingen. De som vill kan också se utställningen om polsk sekelskifteskonst, men där är  
entréavgiften 100 kronor och museikort gäller inte.  

När vi planerade höstens program i juni månad, hade vi fått besked 
om att Röhsska museet skulle öppna någon gång under hösten och 
att tidpunkten för detta skulle meddelas i början av september.  
Vi räknade då med att Röhsska skulle vara öppet i december, men 
så kom beskedet i september om att museet inte kommer att öppna 
förrän någon gång nästa år.
     
Tid:                 Kl. 14.00 - 16.30
Dag:               Söndag den 9 december 
Plats:             Samling på Göteborgs Konstmuseum, Götaplatsen 6,    
            kl. 14.00.
Avgift:            60 kronor, museikort gäller, plus 100 kr för de som vill 
                       se utställningen om polsk sekelskiftekonst.

Diagnosgrupperna

Caféträff  för medlemmar med MS 
 
Välkommen till årets sista MS-café, du är inbjuden till en fikaträff i vår föreningslokal på Arkitektgatan 2.  
Ett bra tillfälle att prata med andra i samma situation.
Tid:           Kl. 18.00 - 20.00
Dag:           Tisdagen den 11 december 
Plats:             Föreningslokalen på Arkitektgatan 2
  Anmälan:      till kansliet på tel. 031-711 38 04 eller e-post: info.gbg@neuro.se

Borgen, lokalgrupp i Kungälv
Välkomna till årets sista Borgen träff hälsar Inger Larsson tel. 0303-21 11 28   
och Lars-Gunnar Andersson tel. 0705-94 45 72.
Tid:                Börjar kl. 13.30
Dag:               Onsdag den 12 december 
Plats:             Equmeniakyrkan, Utmarksvägen 3, Kungälv

Edward Okun, Vi och kriget, 1923, Nationalmuseet i 
Warsawa.
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Aktiviteter

Återkommande aktiviteter, startdatum för vårterminen 2019

ALS - Amyotrofisk Lateral Skleros 
Startdatum: 31 januari Tid: kl.13.30 Dag: Torsdag Plats: LaSSe Brukarstödcenter, Kämpegatan 3 
Anmälan: Senast två dagar innan varje träff. Tel. för anmälan 031-84 18 50 e-post: brev@lassekoop.se
Kommande datum: 28/2, 28/3, 25/4

Borgen, lokalgrupp 
Startdatum: 23 januari. Tid: kl.13.30 Dag: Onsdag Plats: Equmeniakyrkan Utmarksvägen 3,  
442 39 Kungälv.
Välkomna hälsar Inger Larsson tel: 0303- 21 11 28 och Lars-Gunnar Andersson tel. 0705-94 45 72 
Kommande datum:                                                                                                                          
20/2, 20/3, 24/4, 15/5, 19/6 
 
Caféträff för medlemmar med MS 
Startdatum: 12 februari Tid: kl.18.00 - 20.00 Dag: Tisdag Plats: Förenngslokalen på Arkitektgatan 2.  
Anmälan: till kansliet tel. 031-711 38 04 eller e-post: info.gbg@neuro.se 
Välkomna hälsar Sara Ekström, som håller i träffarna.
Kommande datum: 12/3, 9/4, 14/5, 11/6. 

Rullstolsdans  
Startdatum: 29 januari. Tid: kl.18.00 - 20.00 Dag: Tisdag Plats: Hultbergssalen, Dalheimers Hus,  
Slottsskogsgatan 12.  
Anmälan: Kontakta Teresé på kansliet på tel. 031-711 38 04 eller e-post: info.gbg@neuro.se
Terminsavgift: Medlem i Neuroförbundet Göteborg 150 kr, ej medlem 450 kr.
Kommande datum: varje tisdag fram till sista tisdagen i maj. 

NMD - badet, MS-gymnastiken
Kontakta kansliet tel. 031-711 38 04 eller e-post: info.gbg@neuro.se 
 

                                                                                                                      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 gäster, veckorna 25 - 34.  
Stugan är helrenoverad ut- och invändigt med ett större toalettutrymme som är helt annpassat med dusch.  
Utrustat pentry finns och två sovplatser.

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.

Avgift: Endast medlemmar i Neuroförbundet kan hyra Lillstugan  
för 200 kr/natt eller 900 kr/vecka.

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

     
                                                                                                                                                                                                                              Hjärtligt välkomna!

Café KonstArten 

Datum och program för vårterminen 2019 kommer i nästa nummer av Kontakten.

Café KonstArten



Julrecept
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Mannerströms saftiga lussekatter 
 

Ingredienser  
Recept för ca 40 st

100 g smör
1 g saffran
5 dl mjölk
50 g jäst
250 g kesella (1%)
2,25 dl strösocker
1 msk kardemumma, nystött 
0,5 tsk salt
1,5 l vetemjöl, ca

Garnering av lussekatterna

1 dl russin till dekoration
1 ägg till pensling, uppvispat

Tips från kansliet på recept inför julen

Saftiga och gyllengula lussekatter till Lucia!  
Kryddade med saffran och nystött kardemumma blir de mycket goda. 
Kesellan i degen ger saftiga och hållbara lussebullar! En annan variant 
är att fylla dem med mandelsmör och kanel!  
Recept kommer från Mannerströms julkokbok.

Gör så här
1. Smält smör i en kastrull tillsammans med saffran.
2. Häll i mjölken och värm tills det är fingervarmt.
3. Smula ner jäst i en bunke och rör ut den i lite av mjölkblandningen.
4. Tillsätt resten av mjölkblandningen, kesella, socker, kardemumma, salt och    
    det mesta av mjölet.
5. Arbeta degen tills den blir blank, smidig och släpper kanten på bunken.
6. Låt din saffransdeg jäsa med bakduk i 30 minuter.
7. Lägg saffransdegen på ett lätt mjölat bakbord.
8. Arbeta den smidig och dela i två delar. Rulla dem till längder som delas i 20 
    bitar vardera.
9. Rulla varje bit saffransdeg till en smal rulle och forma lussekatter eller  
     lussebullar.
10. Lägg lussekatterna på plåtar med bakplåtspapper och tryck ner russin djupt 
     ner i bullarna.
11. Jäs i ytterligare 30–40 minuter under bakduk.
12. Värm ugnen till 225 grader.
13. Pensla lussekatterna med ägg.
14. Grädda lussekatterna i mitten av ugnen i 6–8 minuter tills de är gyllenbruna.
15. Låt svalna under bakduk.

Ett av många recept på ätbara julklappar som du kan ta med istället för en blomma när du går bort på 
kalas i juletid. Det kan vara en fin glasburk med marmelad eller en ask med goda kakor eller godis.  
Ätbara julklappar uppskattas alltid. Vi lovar att mottagaren blir glad!

Apelsincurd med saffran

Ingredienser 
Recept för 6 dl

2 apelsiner 
1 citron 
2½ dl strösocker 
½ pkt saffran à 0,5 g 
3 ägg 
125 g smör

En god och smakrik kräm att breda på bröd och skorpor istället för  
marmelad. Curd är också gott att använda till fyllning i kakor och tårtor.

Gör så här
1. Skala 1 apelsin och 1/2 citron med potatisskalare och strimla skalen. 
2. Pressa saften ur all frukt. 
3. Blanda fruktskal, 2 dl fruktsaft, socker, saffran och ägg i en kastrull. Sjud på 
svag värme under vispning tills krämen tjocknar, den får inte koka för då kan 
den skära sig.  
4. Ta kastrullen från plattan och vispa ner smöret i små bitar.  
5. Häll krämen i 2 glasburkar och låt stelna i kylen.  

Hållbar i kylen ca 1 vecka. Går att frysa.



Kompassen

Måndagen den 24 september var ägnad till sjukdo-
men Polyneuropati och kvällens föreläsare var Kristin 
Samuelsson, biträdande överläkare i neurologi vid 
Karolinska sjukhuset. Denna föreläsning var mycket 
välbesökt och uppskattad.

Kristin förklarade att polyneuropati är en förhållande-
vis vanlig sjukdom och att var 20:e person över 60 
år har diagnosen. Polyneuropati betyder funktions-
störning i många av de perifera nerverna. Hon sade 
att den vanligaste typen av sjukdomen är den diabe-
tesorsakade och sedan kommer den idiopatiska, där 
orsaken är okänd. 

De allmänna inledande symtomen vid denna sjukdom 
är ofta känselbortfall, domningar, stickningar eller 
en brännande känsla i fötter, en del känner liknande 
symtom i händer. Denna brukar kallas för en ”strump- 
och handskformad symtombild”. 

 
Kategorisering av polyneuropati 
Kroppen är uppdelad i det centrala nervsystemet, 
som består av hjärna och ryggmärg och det perifera 
nervsystemet, vilket är alla nerver som går från rygg-
märg och ut i kroppen.  
   Nerverna är uppbyggda så att varje nervcell består 
av ett långt utskott, axon vars uppgift är att leda im-
pulser ut från nervcellen. Varje nervtråd har buntar av 
axon, där en del av nervtrådarna omges av en fettski-
da, myelin, som finns där för att hjälpa till med fortled-
ningen av nervimpulser.

För att reda ut vilken typ av polyneuropati du har 
fått, så måste man först veta om den är axonal- eller 
demyeliniserande neuropati. En del har vid polyneu-
ropati en skada på själva axonet, medan andra har en 
skada på själva myelinet, vilket gör att nervimpulserna 
går långsammare.  
   Sedan behöver man veta vilka nervtrådar som är 
angripna, de grova nervtrådarna eller de fina nervtrå-
darna. Skada på de grova nervtrådarna ger problem 
med muskler och ledsinne (avgör din kropps position). 
Kristin förklarade att hon brukar fråga patienterna om 

hur det går att tvätta håret, gå i mörker eller på en 
ojämn yta. Vid dessa exempel behövs ledsinnet för 
att hålla balansen eftersom du inte kan förlita dig på 
synen. Skada på de fina nervtrådarna ger smärta och 
påverkar din upplevelse av värme och kyla.

Nerverna delas in i de motoriska-, sensoriska- och 
autonoma nerverna beroende på vilken typ av ner-
vimpulser de förmedlar. När de motoriska nerverna 
är drabbade störs impulserna till musklerna och ger 
svaghet i fötterna, droppfot, svaghet i benmuskulatur 
och nedsatt finmotorik. Man kan även få problem med 
ryckningar och sendrag i vadmuskulatur och fötter, 
muskelförtvining och fotdeformation i form av höga 
eller utplanande fotvalv. 

Skada på de sensoriska nerverna, vilka förmedlar 
känselsignaler, ger problem med kuddkänsla under 
fötter, känselnedsättning, domningar och stickningar, 
balansproblem, överkänslighet för värme och köld och 
olika typer av smärta.

En skada på de autonoma nerverna, det icke vilje-
styrda nervsystemet, kan ge torr hud, ändrad kropps-
temperatur, ökad hudrodnad på fötter/händer, ökad/
minskad svettning, torra ögon/mun, impotens, lågt 
blodtryck, hjärtrytmrubbning, mag -  och tarmbesvär 
liksom problem med blåsan.

Orsak 
Kristin förklarade att det finns ett flertal olika orsaker 
till polyneuropati. Antingen kan det finnas en bakom-
liggande sjukdom, man kan ha en ärftlig variant av 
sjukdomen, en vitaminbrist, infektion, man kan även 
ha en toxiskt påverkad sjukdom, eller fått sjukdomen 
till följd av läkemedel eller på grund av inflammation. 
Jag skall nedan förklara mer ingående vad dessa 
innebär.

När det gäller bakomliggande sjukdomar, så kan det 
vara t.ex. diabetes, njursjukdom, sköldkörtelhormon-
störning, reumatiska sjukdomar, glutenintolerans, 
blodsjukdom och olika typer av inlagringssjukdomar. 

Neurodagarna - Polyneuropati

Neuroförbundets födelsedag firades i år i Göteborg under fyra dagar. Teman för veckan 
var Polyneuropati, Prova på rullstolsdans, Myastenia Gravis och träning vid neuromus-
kulära sjukdomar och sista dagen MS-Multipel skleros. Veckans föreläsningar kommer 
delas upp i tre olika artiklar.
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Kompassen

De ärftliga varianterna av sjukdomen är antingen 
en förändring i arvsanlaget såsom vid Charcot-Ma-
rie-Tooth (CMT), Hereditär Motorisk Sensorisk Neu-
ropati (HMSN), Ärftlig Tryckkänslig Neuropati (HNPP) 
och Ärftlig Sensorisk och Autonom Neuropati (HSAN). 
Det finns även ärftliga störningar där polyneuropatin 
är ett så kallat delsymtom, såsom vid Familjär Amy-
loid Polyneuropati (FAP), Skellefteåsjukan (hereditär 
ATTR amyloidos) och Fabrys sjukdom.

Sedan kommer vi till vitaminbrist som kan orsaka po-
lyneuropati, såsom brist på vitamin B-12 och Folsyra.

När det gäller infektioner så är det bland annat HIV 
och Hepatit C som kan leda till denna sjukdom.

Vad gäller den toxiska varianten så är det alkohol, 
tungmetaller och lösningsmedel som kan vara boven 
till att man fått polyneuropati. Vanligaste läkemedels-
utlösta polyneuropatin är orsakad av cellgifter. Poly-
neuropati finns även beskrivet som biverkan av t.ex. 
hjärtmedicin (Cordarone), långvarig användning av 
viss antibiotika, antabus och Litium. 
Det finns även inflammatorisk orsakade polyneuro-
patier såsom GBS eller CIDP (kronisk inflammatorisk 
demyeliniserande polyneuropati).  

Man kan även ha en idiopatisk variant av sjukdomen, 
där orsaken är okänd. Denna variant är den som är 
näst mest vanlig och kommer efter en diabetes poly-
neuropati.

 
Konsekvenser 
Kristin förklarade att sjukdomen kan ge en rad olika 
konsekvenser för patienten i deras vardag. Hela 70 % 
uppgav i en studie att deras symtom från sjukdomen 
påverkar deras förmåga såväl arbete, hemmet och på 
fritiden. Hon visade på studier där patienter upplevde 
att de på grund av sin sjukdom fått en försämrad livs-
kvalitet, då den inverkar negativt på deras dagliga liv i 
allt från dagliga sysslor till nedsatt gångförmåga som 
ökar risken för fall.

Kristin förklarade att en del patienter upplever trötthet, 
vilket kan bero på en störd nattsömn eller som en bi-
verkning av medicinering för sjukdomen. En del upp-
lever att sjukdomen påverkar deras förmåga att kunna 
skriva, knäppa knappar och hantera olika verktyg. 
Vissa känner sig isolerade på grund av sina smärtor, 
sina gångproblem och dagtröttheten.

Gångproblem, dålig balans, smärta i fötter och ben 
liksom svaghet leder till en ökad risk för fall och en del 
med sjukdomen kan därför vara behjälpta av någon 
typ av gånghjälpmedel såsom käpp, rullator, rullstol 
eller permobil.

Utredning 
När man skall utreda patienten är det viktigt att gå 
igenom patientens sjukdomshistoria, se på hens neu-
rologstatus, ta blodprov för att se på socker, blodvär-
de och vitaminbalans. Likaså kan man ibland behöva 
göra ryggmärgsvätskeprov och göra en utredning av 
bakomliggande sjukdomar.

Det finns ett flertal undersökningar som kan göras för 
att utreda polyneuropati, så som elektroneurografi, 
undersökning som visar eventuell funktionsnedsätt-
ning i muskel- och känselnerver likaså om det är ax-
onet eller myelinet som är skadat. Eller en kvantitativ 
sensorisk testning av de tunna nervtrådarna.

 
Behandling och forskning 
Det finns ingen möjlighet att läka de skadade nerv-
trådarna, men man kan behandla de utlösande orsa-
kerna såsom diabetesbehandling, behandling med 
B-vitamin vid brist, glutenfri kost vid intolerans för att 
nämna några. Har man en inflammatoriskt orsakad 
polyneuropati så kan man få immunterapi, vissa av de 
ärftliga diagnoserna kan behandlas. Man kan prova 
att behandla själva symtomen, såsom smärta med 
läkemedel med indikation neuropatisk smärta. Även 
behandling för andra symtom som tillkommit såsom 
sekundär restless legs och vadkramper kan behand-
las. Sedan tog Kristin även upp fysioterapi med ba-
lansträning som en mycket bra och viktig behandling.

Kristin presenterade en del från sin avhandling ”Idio-
pathic polyneuropathy: a pathogenic study”, vilken för 
den som vill går att läsa på internet. Likaså kan du i 
vår medlemstidning Reflex nummer 6-2017 ta del av 
en lång intervju med Kristin Samuelsson. Du kan även 
läsa eller höra intervju med Kristin i Neuropodden på 
Neuro.se under polyneuropati.

Caroline Persson 
Kompassen, Råd & Stöd

Kvällens föreläsare. Kristin Samuelson är biträdande 
överläkare i neurologi vid Karolinska sjukhuset och forskar kring 
polyneuropati. 
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Kompassen

Neurodagarna -  
Myastenia gravis och träning vid neuromuskulära sjukdomar 

Den 26 september hade vi två föreläsningar med Christopher Lindberg, överläkare och 
docent och Elisabet Hammarén, överfysioterapeut, båda från Neuromuskulärt Centrum 
på Sahlgrenska Universitetssjukhus. Dagen var mycket intressant och uppskattad av 
alla deltagare.

Myastenia gravis 
Christopher talade denna dag kring den neuromusku-
lära sjukdomen Myastenia gravis (MG). Denna är en 
autoimmun sjukdom, som karaktäriseras av en utökad 
uttröttbarhet i musklerna, som kommer vid ansträng-
ning och som går tillbaka till normalt vid vila.  
   MG drabbar 1 på 100 000 per år och cirka 15 på 
100 000 personer lever med sjukdomen. Den är un-
gefär lika vanlig i alla åldrar, men det är ovanligt att 
personer under 10 år drabbas. Kvinnor drabbas dub-
belt så ofta som män av MG.  20 % av de med MG 
behöver någon gång intensiv vård på grund av and-
ningssvikt och har därför respirator eller annan typ av 
andningshjälpmedel kortare tid.  
   Symtomen på sjukdomen kommer från de viljestyr-
da musklerna, såsom ögon, mun, svalg, bål, extremi-
teter och andningsmuskulatur. Detta gör att det kan bli 
svårigheter att läsa, skriva, gå, bära, köra bil, tugga, 
svälja, tala och andas. 

AChR, MuSK, LRP4 och Tymus 
Vid MG är det signalöverföringen från nervände till 
muskelfiber som är störd. Det som sker är att när du 
vill använda en specifik muskel går det nervimpulser 
från hjärnan och ut till nerven. För att signalen skall 
komma till muskeln så går den ner till nervänden 
där den möter muskelfibrerna. Det finns dock ett litet 
mellanrum mellan nervände och muskelfibrer, vilket 
kallas motorändplatta. När nervimpulsen kommer från 
hjärnan till nervänden släpper den ifrån sig ett kemiskt 
ämne, Acetylkolin (ACh), vilket tar sig över detta mel-
lanrum till muskelfibrerna och fäster på Acetylcholin-
receptorerna(AChR) (mottagare av impulsen). Detta 
resulterar i att muskeln drar ihop sig när tillräckligt 
antal receptorer har aktiverats av acetylkolinet. För en 
person som har MG sker inte denna överföring som 
den skall.

Vid MG som är en autoimmun sjukdom, är antalet re-
ceptorer mycket reducerat pga. att antikroppar förstör 
och blockerar dessa acetylkolinreceptorer. 

Personer med MG har antikroppar mot någon av 
dessa proteiner: AChR, MuSK och LRP4. AChR står 
för acetylkolinreceptor, vilken nästan alla med MG har 
antikroppar mot. Musklerna förstörs inte vid myastenia 
gravis, utan de återhämtar sig igen och nya recepto-
rer kan bildas som ersätter den skadade. Receptorer 
förstörs snabbare än kroppen hinner ersätta dem, 
vilket ger denna typiska muskelsvaghet.  
   Nästan alla med MG har antikroppar mot denna 
receptor. Har man antikroppar mot Acetylkolinrecep-
torn så får man ofta tidigt så kallade okulära problem, 
försvagning av ögon och ögonlocksmuskler, vilket ger 
dubbelseende.

Ungefär hälften av de som inte har antikroppar mot 
Acetylkolinreceptorn har antikroppar mot strukturen 
som finns nära detta receptorområde, muskelspecifik 
tyrosinkinas (MuSK), vilket är ett membranprotein. De 
patienter som har antikroppar mot MuSK skiljer sig 
från de med antikroppar mot bara Acetylkolin.  
   Vid anti-MuSK är det främst yngre kvinnor som 
drabbas och får så kallade bulbära symtom, såsom 
muskelatrofi i andningsmuskulatur, nackmuskler och 
tunga. Detta ger bland annat svårigheter att tala, tug-
ga, svälja och problem med andningen. Likaså kan 
MG-patienter ha antikroppar mot Lipoprotein recep-
torrelaterat protein-4 (LRP4), vilka också är ett mem-
branprotein. Denna grupp av patienter är liten. LRP4 
tillsammans med AChR och MuSK har en avgörande 
roll vid överföringen av nervimpulser.

Christopher talade även om förändring av Tymus 
(brässen) hos myastenia gravis-patienter. Tymus lig-
ger intill hjärtat bakom vårt bröstben och ingår i vårt 
lymfsystem.  
   Vid MG kan man se förändring i tymus hos upptill 90 
% av patienterna och i 15 % utvecklas det tymom, vil-
ket är en tumör som oftast är godartad. Personer som 
har antikroppar mot MuSK och LRP4 har inte tymom.
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Myasten- och kolinerg kris 
Christopher tog upp de båda begreppen myasten kris 
och kolinerg kris. Vid myasten kris drabbas andnings-
muskulaturen och ger andningssvikt, vilket gör att per-
sonen behöver respiratorvård. Utlösande faktorer kan 
vara infektion som leder till blodförgiftning och feber 
som gör att signalöverföringen försämras. Likaså mat 
som hamnat i lungorna och leder till lunginflammation, 
stress som kommer av ett trauma eller olika läkeme-
delsbehandlingar. Myasten kris är något som drabbar 
cirka 15-20 %. Detta är ett allvarligt tillstånd som förr 
kunde leda till döden. Idag är det ovanligt att någon 
dör av detta, då läkemedel och sjukvården blivit så 
mycket bättre.  
   Kolinerg kris uppkommer av en överdosering av 
acetylcholinesteras-hämmande (Mestinon), vilket är 
en medicin. Denna kris kan uppkomma om patien-
ten får i sig för hög Mestinondos antingen efter egen 
dosökning eller fått en ny ökad ordination av läkare. 
Kan även ske vid en Mestinon upptrappning eller att 
patienten förbättrats i sin MG, men har en oförändrad 
dos. 

 
Diagnos 
Christopher förklarade vikten av att kunna ge en kor-
rekt diagnos, vilket ofta är enkelt men ibland kan vara 
svårt. 

För att ställa en diagnos kan man göra ett flertal ut-
redningar såsom neurofysiologisk utredning, där man 
stimulerar nerven till en muskel om och om igen. Hos 
personer med MG ser man då att allt fler muskelfibrer 
slutar att svara på den upprepade stimuleringen, vilket 
motsvarar att muskeln blir uttröttad pga. den störda 
signalöverföringen. Man kan också göra ett Tensilon 
test, vilket innebär att man ger patienten en medicin 
som heter Tensilon som minskar uttröttbarheten. Pa-
tienten får sedan utföra en upprepande rörelse såsom 
att t.ex. resa och sätta sig. Om patienten har MG så 
kommer patienten inte få den trötthet i sina muskler 
som du annars brukar få. Man kan också med hjälp 
av ett blodprov se om det finns antikroppar för MuSK, 
AChR och LRP4.

Behandling 
Man kan inte bota sjukdomen, men man kan behand-
la och lindra symtomen. Acetylcholinesteras-hämmare 
(Mestinon) ger effekt efter 45 minuter till en timme och 
effekten håller i sig i fyra timmar och man får sedan ta 
en ny dos. Detta är en effektiv behandling, men kan 
ge muskelryckningar och vid för hög dos slem, ökat 
flöde av saliv, tårar och kan även ge magproblem. Det 
kan som nämns ovan även ge kolinerg kris. 

Sedan har vi Egazil, vilket ges när man fått magpro-
blem. Dessa hjälper mot magproblemen, men man 
skall då veta att man tar bort varningsklockan om 
man fått i sig för hög dos. Man kan även få Ventolin 
i tablettform, vilket egentligen är ett luftrörsvidgande 
läkemedel som förbättrar signalöverföringen.

Man kan även ge immunmodulerande behandling så-
som Prednison, Azathioprin, Plasmaferes (dialys som 
tar bort antikroppar), Mabthera (antikropp som tar 
bort B-cellerna) med flera. Det finns även thymectomi, 
vilket är en operation där man tar bort tymus. Val av 
behandling beror på ålder, form av MG liksom om du 
har andra sjukdomar med mera. 

 
Träning vid neuromuskulära sjukdomar 
Efter Christophers intressanta föreläsning tog Elisa-
bet vid och talade utifrån träning vid neuromuskulära 
sjukdomar. Hon började att förklara att det finns 600 
olika varianter av neuromuskulära sjukdomar och att 
antalet drabbade är ungefär lika som antalet personer 
med MS. Det är svårt att ge specifika råd till denna 
grupp, då det är många sjukdomar med olika förut-
sättningar likaså individuella skillnader. Därför valde 
hon att ge mer generella råd och förklara träningens 
effekter.

 
Vad menas med neuromuskulär sjukdom? 
Vid neuromuskulär sjukdom kommer problemen från 
det perifera nervsystemet, inte det centrala. Det peri-
fera nervsystemet består av nervcellskropp, utgående 
nerver som går från ryggmärg och överför nervsigna-
ler till muskler och själva muskeln i sig. Orsaken till de 
olika neuromuskulära diagnoserna är många men de 
flesta innebär att man har ett genfel, vilket påverkar 
på olika sätt vid de olika diagnoserna.

För att förstå mer vad de olika diagnoserna egentligen 
står för och alla de komplicerade begrepp som finns 
runt, gav Elisabet först en liten ordförklaring. Myopati, 
sjukdom i musklerna, där myo står för muskel och pati 
för sjukdom. Muskeldystrofi, sjukdom med nerbrytning 
av muskelvävnad. Hon förklarade skillnaden på atrofi 
och dystrofi. Där atrofi betyder avsaknad eller svår 
nedbrytning av vävnad eller struktur och dystrofi är 
nedbrytning av vävnad. Sjukdomen Myastenia gravis 
som var fokus på första delen av kvällen kommer från 

Christopher Lindberg, 
överläkare, docent vid 
Neuromuskulärt cen-
trum, var en av kvällens  
föreläsare. 
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Myo och Asteni, vilket betyder svaghet i muskler och 
gravis, allvarlig. Myotoni, nedsatt förmåga att avsiktligt 
slappna av i muskler. Mitokondrier, cellens eget kraft-
verk. Neuro, sådant som har med nerver att göra och 
hereditär, ärftlig. 

Träningens inverkan 
Våra kroppar är gjorda för rörelse genom hela livet 
och det är viktigt med en regelbunden fysisk aktivitet 
för såväl kropp, själ och vår psykiska hälsa tryckte 
Elisabet på. Sedan vad den fysiska aktiviteten innebär 
är oerhört individuellt och skall utformas utifrån dig 
och dina förutsättningar. Allmänt är det bra att minska 
stillasittande, öka sin vardagsaktivitet och träna regel-
bundet.

Fysisk aktivitet och träning är bra för så otroligt 
mycket. Bland annat minskar det risken för hjärt-kärl-
sjukdom, typ 2 diabetes, sänker blodtryck, ökar lung-
funktion, tarmfunktion, kognitiv förmåga och rörlighet 
i leder. Träning kan också förebygga symtom som 
kommer till följd av stress, minska depression, förbätt-
ra sömnkvaliteten, förstärka skelett och ge en bättre 
kondition, koordination, balans och muskelstyrka. 
Detta gäller för såväl friska som för personer med 
muskelsjukdom påpekade hon.

 
Träningsform 
Elisabet sade att var och en av oss behöver fysisk 
aktivitet minst 30 minuter om dagen, men hur du väl-
jer att lägga upp det är upp till dig. Träning bör utföras 
minst tre gånger i veckan. 

Val av träning kan vara allt från promenad, gym, sim-
ning till trädgårdsarbete. T.ex. friluftsliv och prome-
nader där det inte finns några krav på prestation kan 
ha en stor påverkan på hälsa och livskvalitet menade 
Elisabet.

Elisabet förklarade skillnaden mellan fysisk aktivitet 
och träning. Fysiska aktivitet är all rörelse som vi gör 
spontant och ostrukturerat med våra armar och ben 
i vår vardag. Detta kan vara att resa sig upp, pyssla 
i hemmet, i trädgården, ta promenader för att ta sig 
till och från en plats, cykla, ta sig fram med rullstol 
och dans för att nämna några. Med träning menade 
Elisabet sådana fysiska aktiviteter som är planerade, 
strukturerade och som upprepas för att nå ett mål av 
förbättrad eller bibehållen funktion, styrka, kondition, 
balans och rörlighet.

Hon sade att det finns många allmänna råd för att 
komma igång med sin träning, men att ta trappornas 
istället för hissen, cykla istället för att ta bilen och hop-
pa av bussen en hållplats tidigare är tyvärr råd som 
inte fungerar när man har en neuromuskulär sjukdom. 

Träning kan aldrig bota en neuromuskulär sjukdom 
eller göra en svag muskel normal igen, men kan som 
tidigare nämnt ge ett flertal allmänna hälsofördelar.

Det är viktigt att man tycker om sin träningsform, för 
den bästa träningen är den som blir av och det un-
derlättar om man är motiverad. Fokus, enligt Elisabet, 
bör vara på rörlighet, kondition och balans vilket man 
kan träna dagligen. Val av träningsform är individuellt, 
bara du själv kan bestämma hur du vill träna och vilka 
mål du vill sätta för din träning. Dagliga promenader 
med rullator kan vara ett bra alternativ om man behö-
ver vila med jämna mellanrum, då har man en sittplats 
med sig. 

Om man vill träna styrka är det mycket viktigt att ge 
musklerna tid för återhämtning, poängterade Elisabet. 
Belasta inte samma muskler med ansträngande öv-
ningar inom 72 timmar, varnade hon. Kraftig tränings-
värk eller svidande känsla i musklerna skall definitivt 
undvikas.

Hon gav sedan tips för den som gillar hästar att testa 
de särskilda ridklubbarna som har hjälpmedel för att 
underlätta på- och avstigning. Hon rekommenderade 
även bassängträning i varmt vatten med tillgång till 
låga trappsteg eller sittlift. Där kan du träna själv eller 
i grupp. Yoga kan också vara att rekommendera då 
det finns yoga-klasser anpassade för personer med 
funktionsvariationer. En del föredrar gym och då kan 
motionscykel eller gåband liksom lättare vikter vara till 
hjälp. 

 
Träningsforskning 
Elisabet förklarade att tidigare fick många med dessa 
sjukdomar höra att de inte skulle träna för att det skul-
le kunna ge dem försämring i sin sjukdom.

Elisabet visade ett flertal studier som gjorts på IBM 
(inklusionskropps myosit), LGMD (Limd-Girdle mus-
keldystrofi), FSH (Facioscapulohumeral muskeldystro-
fi) och allmänt ärftliga neuromuskulära sjukdomar.

Slutsatsen vid träning vid IBM var att en aktiv träning 
inte påverkar sjukdomen negativt, då det varken 
blev någon aktiv muskelinflammation eller att mus-
kelenzymvärdena gick upp. Andra studier på samma 
sjukdom fick resultatet att man inte kunde bevisa en 
förbättring av muskelfunktion i de värst drabbade 
musklerna vid träning. Däremot kunde man se att 
de starkare muskelgrupperna som inte drabbats av 
sjukdomen kan ha påverkats positivt av träningen. 
Detta talade för att träning av dessa muskler kan för-
hindra inaktivitetssvaghet och påverka kondition. Det 
är alltså bra med träning vid myositer. Exakt diagnos 
kan vara nödvändigt att känna till för att kunna ge trä-
ningsråd, som sagts tidigare. Detta är tydligt vid t.ex. 
träningsstudier gjorda kring LGMD 2i, där 
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det visade att både konditions- och styrketräning var 
gynnsamt. En annan studie gjord på personer med 
LGMD 2B, visar däremot att intensiv träning/ aktivitet 
under skolåren ledde till en snabbare försämring. Dä-
remot visade det indikationer på att en intensiv träning 
kunde ha negativa effekter på sjukdomsprogressen 
för personer med sjukdomen som var i skolåldern. 
Resultat av studier gjorda på FSHD drog slutsatsen 
att träning är såväl säkert, effektivt och förbättrar både 
uthållighet, styrka och minskar hjärntrötthet. Vid ärft-
liga neuromuskulära sjukdomar kom studierna som 
Elisabet presenterade fram till att träning generellt sett 

är säkert vid neuromuskulär sjukdom. Träningen ger 
en förbättrad syresättning av blodet och i allmänhet 
ger en förbättrad funktion. 

Sammanfattningsvis är träning bra vid alla typer av 
neuromuskulära sjukdomar, men behöver utformas 
utifrån dig och dina förutsättningar och med återhämt-
ningspauser. Hon gav några avslutande tips, såsom 
att satsa på en träningsform du tycker om, att sätta 
upp rimliga mål, planera in din träning, träna tillsam-
mans med någon, gör en träningsdagbok och använd 
dig av stegräknare, aktivitetsarmband eller appar för 
telefon, för att bli motiverad. Hon avslutade med orden 
”Bättre LITE och OFTA- än MYCKET nästan ALDRIG”. 

Caroline Persson,  
Kompassen, Råd & Stöd

Elisabet Hammarén, fysio-
terapeut, medicine doktor vid 
Neuromuskulärt centrum, var 
en av kvällens föreläsare.

 Specialiserad rehabilitering och folkhögskola!
På Valjeviken i Sölvesborg erbjuder vi neurologisk rehabilitering. Valjevikens 
folkhögskola erbjuder utbildning i kombination med rehabilitering. Eller kurser 
i samverkan med din förening.

Valjevikens rehabilitering erbjuder:
Rehabilitering/träning.
Rekreation
Diagnoskurser och temakurser 
 - rehabilitering där du tillsammans   
 med andra med liknande diagnos    
får lära dig mer om sjukdomen eller   
 olika träningsalternativ. 
Dygnet runt assistans
Tillgänglig miljö/anpassat boende

Valjevikens folkhögskola erbjuder:
Behörighetsgivande utbildningar
Intressebaserade utbildningar
Yrkesutbildningar
Samverkanskurser
Tillgänglig miljö/anpassat boende
Kombination m. rehabiliteringsinsatser
Dygnet runt assistans

Läs mer på vår hemsida
valjeviken.se!
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Kompassen 
Caroline Persson                  måndag - torsdag
E-post: kompassen.gbg@neuro.se

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

Neuroförbundet Borgen, lokalavdelning i Kungälv
Inger Larsson    Tel: 0303-21 11 28
Lars-Gunnar Andersson       Tel: 0705-94 45 72
 
Neuroförbundet Västra Götaland
Adress:      Kapellevägen 1 A, 
      451 44 Uddevalla
      Tel: 0522-193 66  
      E-post: va-gotaland@neuro.se
Förbundskansliet 
Adress:                                  Neuroförbundet,  
                                              Box 49084,  
                                              100 28 Stockholm 
                                              Tel. 08-677 70 10,  
                                              e-post: info@neuro.se
Hemsida:                               www.neuro.se   

Styrelsen 2018
Ordförande:   Tor Farbrot   Kansliet
Ord. ledamöter 
Vice ordförande:   Claes Anneling   031-41 22 01
Kassör:   Kent Andersson   0708-88 03 10
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   Runa Zetterman   031-87 20 74 
Suppleanter:            Kjell Selander   Kansliet

   Ted Ekenberg   Kansliet
   Erik Dahlström   Kansliet

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

Kontakten
Redaktör:                Rita Rak, kansliet, tel & 031-711 38 09
E-post:                  kontakten.gbg@neuro.se

Sista inlämningsdag för material till Kontakten:  
5:e i varje månad!
Annonser & bidrag: Kontakta Rita på kansliet

Tryckeri:     Grafisk Support Dahlberg AB, V. Frölunda

Du som inte redan är medlem i Neuroförbundet:
Bli medlem i Neuroförbundet Göteborg och ta del av allt vi har att erbjuda!  Årsavgiften 2019 är 360 kr för medlem med eller utan  
neurologisk 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 september-december gäller avgiften för nästkommande år.

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

Avsändare: Neuroförbundet Göteborg
S. Larmgatan 1 
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