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 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 
2020, vecka 6 och 7 eller 8 och 9.  

Lägenheten är en ”Studio” avsedd för 1-2 personer och du som söker 
kan 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 eller gå in på hemsidan  
för ansökningsblankett och mer info:  
 

Tel. 031-711 38 04  
E-post: info.gbg@neuro.se
Hemsida: www.neuro.se/goteborg

Hotell Mar y Sol på Teneriffa.

 
Höstaktiviteter på Strannegården

Kräftskiva lördag 7 september kl 17:30

Var och en tar med sig kräftor och dryck samt lakan och handdukar om 
man vill sova över. Föreningen ordnar med alkoholfri dryck, tillbehör till 
kräftorna, kaffe och kaka samt frukost dagen efter. 
Kaffe står framdukat från kl.15:00 om man vill komma lite tidigare.

Avgift: 250 kr/person för kräftkalas och övernattning. 
OBS! Begränsat antal platser, först till kvarn gäller. 
Anmälan till kansliet på tel. 031-711 38 04  
eller e-post: info.gbg@neuro.se 

Söndagmiddag 15, 22, 29 september samt 6 oktober.

För mer info se hemsida www.neuro.se/goteborg  
eller ring kansliet på tel. 031- 711 38 04

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. 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 till kansliet så ringer Eva upp dig.



Välkommen till årets Neurodagar 26 och 30 september 
Dalheimersalen - Dalheimers Hus
Slottsskogsgatan 12, Göteborg

Årets teman:
Polyneuropati

Vardagsstrategier
Träning

Kost & hälsa

Program:

Torsdag 26 september kl. 17.30 – ca 19.30 
Polyneuropati - Vardagsstrategier och träning
Avgift: 75 kr 

 
17:30 ”Att göra rätt saker rätt”, i förhållande till sin sjukdom
Föreläsare: Ulrika Edofsson, Leg Arbetsterapeut

18:15 Paus med kaffe, smörgås och frukt

18:45 Fortsätt var aktiv med din Polyneuropati
Föreläsare: Annika Lövgren, Fysioterapeut 
Active Rehab Göteborg 

  
Måndag 30 september kl. 17.30 – 19:30 allmän föreläsning oavsett diagnos
”Frisk utan flumm – En vetenskaplig väg till bättre hälsa” 
Avgift: 100 kr

17:30 En underhållande och faktaspäckad föreläsning utifrån stress/återhämtning, 
vardagsrörelser, träning och kost som avlivar hälsomyter och låter forskningen tala för 
sig själv.
Föreläsare: Jessica Norrbom, fysiolog, forskare och författare

18:15 Paus med kaffe, smörgås och frukt

18:45 Föreläsningen fortsätter

Anmälan via länk på vår hemsida www.neuro.se/goteborg senast 19 september

Betalning skall göras till plusgiro 1 21 30 – 1 så snart du fått din bekräftelse

DAGARNA 2019

Ulrika Edofsson

Annika Lövgren

Jessica Norrbom
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Aktiviteter

IoT - Pröva på kurs

Under fem tillfällen blandar vi teori och praktik i en djupdykning ner i IoT (Internet of 
Things). Efter kursen har deltagarna fått större kunskap om IoT och de har själva byggt 
en egen ljuskälla som kan kontrolleras via... just det, - Internet!  
Viss datavana krävs.    
  

Dag och tid: Alla tisdagar i september och första tisdagen i oktober kl. 18.00 - 19.30
Plats: Afasiföreningens datasal i Vegahuset, Vegagatan 55

Anmälan: Till Lars Blomqvist 0768 - 521543 eller larskbb@gmail.com

Avgift: 200 kr till plusgiro 16 61 59 - 4, kaffe och tilltugg ingår.

 Strokeföreningen inbjuder till filmsöndag,
vi ser filmen ”Den unga Astrid” 

Berättelsen om en av vår tids största författare, som trots tidens förväntningar och religiösa 
påbud bestämde sig för att bryta mot samhällets normer och följa sitt hjärta.

Dag och tid:  Söndag den 8 september kl. 14.00
Plats:  Vegasalen, Vegagatan 55, Göteborg
Anmälan:  Till Strokeföreningen på tel 031-775 98 70 eller e-post: info@strokevg.se
Avgift:  25 kr för film, dryck och tilltugg

FÄRDTJÄNST, FLEXLINJEN - EN DEL AV KOLLEKTIVTRAFIKEN

Per-Olof Ek från Färdtjänsten kommer och informerar och vi får ställa frågor som  
- Får man åka spårvagn om man har färdtjänsttillstånd? Vem får åka med flexlinjen,  
behövs intyg för det och när går flexlinjen? Får man ta med minicrosser på spårvagn och 
buss?
         
        VÄLKOMNA!
 
Dag och tid:           Måndag den 21 oktober, kl. 14.30 - 16.00
Plats:                      Vegasalen, Vegagatan 55, Göteborg
Anmälan:  Till Strokeföreningen på tel. 031-775 98 70 eller info@strokevg.se  senast den 17 oktober.
Avgift: 30 kr för fika

Meddela att du kommer från Neuroförbundet vid anmälan. 

Stickcafé
Kristina Brandt, lärare från Folkuniversitetet leder stickcafé och hantverkstips – sticka, virka eller påta – det går 
bra också om man bara har en hand som fungerar. 

Dag och tid:  Måndagar kl. 14.00 - 16.15, 10 gånger med start 2 september 
Plats:  Epilepsiföreningens lokaler, Slottsskogsgatan 6
Anmälan:  Till Margareta Svensson, telefon 0730-944304  
Avgift:    Kostnaden är 100:- samt 100:- medlemsavgift i Epilepsiföreningen

Information teaterbiljetter
Strokeföreningen har lunchteaterbiljetter till några av höstens föreställningar.
Ibland kan det finnas biljetter kvar, se hemsidan www.strokevg.se/goteborg/



Aktiviteter
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Studiebesök på Göteborgs stadsmuseum
Fredag 27 september kl. 12.00. Samling i entrén kl. 11.45.

Vi får en guidad visning av utställningen Göteborgs Garderob, en mode-utställning från en annan tid. Här möter 
vi allt från ateljésydda drömklänningar i siden till en liten lappad barnjacka, som slutat sina dagar som isolering i 
ett torp. 
 
Utställningen fokuserar på tiden runt 1880-1930, när klädfabriker tar plats i ett växande Göteborg och förändrar 
hur människor ser på mode, konsumtion och inte minst varandra.

OBS! Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

Tid: Kl. 12.00, guidningen pågår i en timma sedan kan man gå runt på egen hand.
Plats: Göteborgs Stadsmuseum, Norra Hamngatan 12
Pris: 100 kr, har man årskort är avgiften 40 kr
Anmälan: Till kansliet på tel. 031-711 38 04 eller via e-post: info.gbg@neuro.se
Avgift: Till plusgiro 1 21 30-1 när du fått bekräftat att det finns plats.
 Märk betalningen ”Garderob”.

Bilder på Göteborg med omnejd
 
Lars Ander som är en duktig fotograf kommer och visar ett urval av sina bilder tagna i Göteborg med omnejd.  
 
VÄLKOMNA!
 
Dag och tid:    Måndag den 16 september kl. 15.00 - 16.30
Plats:                Konferensrum 3, Vegagatan 55, Göteborg
Anmälan:          Till Strokeföreningen på tel. 031-775 98 70 eller info@strokevg.se senast den 12 september. 
Avgift:            30 kronor för fika

Att vara man och leva med neurologisk sjukdom 

Gruppen leds av neurologläkare Lennart Persson och vid mötet får gruppen besluta själva om fler träffar. 

Dag och tid:      Onsdag den 2 oktober kl. 18.00
Plats: Epilepsiföreningens lokal på Slottsskogsgatan 6
Anmälan:  Mariella Olsson, telefon 076-891 59 49, mariella.olsson@liberal.se

Ange vid anmälan att du är medlem i Neuroförbundet.

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 och tid:          Tisdag den 8 oktober och den 19 november kl. 17.00 - 20.00 
Plats:        Vegasalen, Vegagatan 55, Göteborg 
Anmälan:       Till Strokeföreningen, tel. 031-775 98 70 eller e-post: info@strokevg.se  
       senast den 1 oktober och den 12 november 
Avgift:          40 kr kaffe och tilltugg ingår

Meddela vid anmälan att du kommer från Neuroförbundet.

Klänning sydd år 1906 hos Henric Ahlbergs syateljé. Till klänningen 
bars guldskor och gula strumpor. Foto: Kristin Lidell

Foto: pixabay.com
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Aktiviteter

OBS! Det finns ett fåtal platser kvar! Anmäl dig snarast.

Sorgbearbetning
Ett handlingsprogram för känslomässig läkning vid sjukdom, 

kroppskada, dödsfall, separation och andra förluster.
Sorg är en normal och helt naturlig känslomässig reaktion på en förlust. Sorgen kommer att fortsätta påverka våra 
liv och våra relationer på ett negativt sätt så länge vi inte möter och kommunicerar det vi bär inom oss. Obearbetad 
sorg kan leda till att vi håller tillbaka våra känslor och får svårare att leva i nuet. Genom att vi inte är här och nu 
tappar vi mycket av vår livsenergi.

Under åtta veckor tittar vi på våra föreställningar om sorg, tar reda på vilka förluster som har påverkat våra liv och 
genomför de handlingar som behövs för att bearbeta och fullborda det som är ofullständigt.

Sorgbearbetningen hjälper dig att bearbeta smärtan av dina förluster, så att du förhoppningsvis skall kunna förso-
nas med känslan av det du har förlorat och få en öppnare relation till dig själv och andra.

Praktisk information om 8-veckorskursen

Kursansvarig:  Caroline Persson, Certifierad handledare i sorgbearbetning.  
 Kursen sker i samarbete med ABF Göteborg. 
Datum:  Kursen börjar den 7 oktober och avslutas 25 november 2019. 
Tid:  Måndagar kl. 17:30 – 19:45 (17:30 - 20:45 träff 6). 
Plats:  Neuroförbundets kansli, Arkitektgatan 2, Göteborg. 
Pris:  300 kronor inklusive fika och kurslitteratur

För att lämna anmälan eller kring frågor, ring Caroline Persson på tel. 031-711 38 04  
eller via e-post: kompassen.gbg@neuro.se

Nationella Anhörigdagen 6 oktober, föreläsning
Professor Christian Blomstrand föreläser om anhörigas situation och hur viktiga anhöriga är.

I många år var Christian klinikchef för Neurosjukvården och var med och utvecklade så att stroke-sjukvården fick 
bästa tänkbara vårdkedja med akutsjukvård, rehabilitering och samverkan med kommun och patientorganisationer.

Christian har länge varit med i forskningen kring anhörigas situation och insåg tidigt vikten av rehabilitering och 
kulturens betydelse för hälsan.

Efter föreläsningen blir det mingel med kaffe, kaka och godis.

 VÄLKOMNA! 

Datum:                     Söndag den 6 oktober

Tid: Kl. 14.00 – 16.00

Plats: Vegasalen, Vegagatan 55, Göteborg

Pris: Ingen avgift

Anmälan: Till Strokeföreningen på tel. 031-775 98 70 eller via e-post: info@strokevg.se  
 senast den 3 oktober.

Datakurs i Trollhättan 12 oktober
Se hemsida www.neuro.se/goteborg 

eller kontakta kansliet på tel. 031-711 38 04, 

e-post: info.gbg@neuro.se



Diagnosträffar

Diagnosträff SMA
 
Den 23 september kommer Neuroförbundet Göteborg ha en diagnosträff för medlemmar med diagnosen SMA. 
Syftet med diagnosträffar är att träffas, umgås, stötta varandra, utbyta erfarenheter, ta del av forskningsnyheter 
m.m. Vår förhoppning är att det ska finnas underlag för återkommande diagnosträffar för medlemmar med SMA. 

Dag och tid: Måndag den 23 september kl. 17.00 - 19.00 

Plats: Föreningslokalen på Arkitektgatan 2, Göteborg

Anmälan: Till kansliet tel 031-711 38 04, e-post: info.gbg@neuro.se

Parkinson - träffar

Träffar för dig som är under 65 år. Anhöriga och vänner är också välkomna.  
Vi träffas, umgås och stöttar varandra.

Dag och tid:  Torsdag den 3 oktober kl. 18.00 - 20.00 
Plats:  Hard Rock Cafe ( vi har ett eget rum där).

Det kostar inget och ingen anmälan behövs utan det är bara att dyka upp.  
Vid frågor mejla Charlotte, e-post: elgh1972@gmail.com eller ring 0709-757097.

Teaterbiljetter, ”The Sound of Music” på Lisebergsteatern
 
19 Oktober     kl. 13.00       Enstaka platser
20 Oktober     kl. 13.00       Enstaka platser
 

Pris: medlem 475 kr ej medlem 595 kr.

Anmälan till Madeleine på kansliet, tel. 031-711 38 04, e-post: info.gbg@neuro.se

ALS - Amyotrofisk Lateral skleros – träffar torsdagar varje månad

Du som har diagnosen ALS, du som anhörig, du som personlig assistent, är välkommen till träffar där du har 
möjlighet att ställa frågor, få värdefulla tips, få hjälp med ansökningar eller tala med någon i samma situation. 
Träffarna sker i samarbete med Neuroförbundet i Göteborg. 
 
Dag och tid:         Torsdag den 26 september kl. 13.30 – 15.30 

Plats:  LaSSe Brukarstödcenter 

Anmälan:  Senast 2 dagar innan resp. träff, telefon 031-84 18 50 eller e-post: brev@lassekoop.se

Aktiviteter
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Borgen, lokalgruppen i Kungälv

Inger Larsson tel. 0303-211128 och Lars-Gunnar Andersson tel. 0705-944572 hälsar nya och gamla deltagare 
välkomna.

Dag och tid: Onsdag den 25 september kl. 13.30
Plats: Equmeniakyrkan, Utmarksvägen 3, Kungälv.

Caféträff för medlemmar med MS

Ni är inbjudna till en fikaträff där vi pratar om både högt och lågt, ett bra tillfälle att träffa andra i samma situa-
tion. Välkomna, hälsar Sara. OBS! Obligatorisk anmälan. 

Dag och tid: Tisdag den 10 september  kl. 18.00 - 20.00
Plats:  Föreningslokalen på Arkitektgatan 2, Göteborg
Anmälan:  Till kansliet tel. 031-711 38 04, e-post: info.gbg@neuro.se
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Reseskildring

Lördag den 25 maj åkte vi iväg med vår buss till 
Jonsereds Herrgård och de fantastiska trädgårdarna 
som anlagts där. Vi började med frukostfika på det lilla 
caféet där vi fick nybakat bröd med kalkon och ost, och 
en liten hembakad kaka. Solen värmde så några av oss 
valde att sitta ute i grönskan.  
 Trädgårdsmästare Peter mötte upp och tog oss med 
på en intressant guidning. Han berättade om hur han 
tillsammans med sina medarbetare utvecklat trädgår-
darna utifrån vad man vet om den ursprungliga parken. 
Medarbetarna som inte haft någon formell trädgårds-
utbildning har deltagit i ett rehabprojekt. Under Peters 
ledning har de fått lära sig allt som behövs och tillsam-
mans har de på bara några år utvecklat denna fantastiskt 
fina plats. 
 
De senaste åren har man bjudit in någon känd person 
med trädgårdsintresse att utforma en liten trädgård 
med eget tema och sina favoritväxter. Förra året var 
det Tomas von Brömssen som fick inviga sin täppa, en 
blandning mellan det fattiga Haga och slottsparken med 
samma namn. Runt utedasset växer de enkla rosorna 
och den skuggtåliga bondrosen Alba Maxima med sin 
fina äppeldoft, har sin traditionella plats nära dasset. 
Den motsatta sidan med slottet Haga har långa rader 
med förädlade rosor. 
  I år kommer Anna Mannheimer få presentera sin favo-
ritträdgård. Det ska bli en täppa som kommer gå i vitt, 
inspirerat av den vita trädgården i Sissinghurst White 
Garden.  

I den formella trädgården fångade de snälla bina i 
undervisningskupan allas uppmärksamhet. Och för att 
hjälpa de så viktiga vildbina fick vi lära oss hur man 
kan ge dem en fin bostad. Genom att borra 20 cm långa 
hål i en träbit, lägga den tillsammans med bark och kot-
tar och sätta upp allt en bit ovan mark. Skydda med ett 
nät så att inte fåglarna äter upp invånarna! Här kommer 
även fjärilar och andra insekter trivas.

Några gjorde ett snabbt besök i den fina trädgårdsbuti-
ken innan vi åkte vidare till Östhjälpens Secondhandbu-
tik, där flera av oss gjord små fynd. En fin sommarklän-

ning i grönt, böcker till invandrarbarnen, ljusstakar, 
några fina skålar, tavelram mm fick följa med på den 
fortsatta resan till Garveriet i Floda. 
  Garveriet, en gammal industribyggnad där man tidi-
gare berett djurhudar, har nu förvandlats till ett super-
modernt center för eko-mat. Vi bjöds på linssallad och 
hembakat bröd till förrätt, torskrygg/högrev till huvud-
rätt och en alldeles underbar rabarberkaka med mandel 
till kaffet.

Ett sista stopp gjorde vi på Nääs Fabriker. Hugos 
Handel & Kök, Bomullsfabriken, Heminredning och 
möbler, lockade med många vackra och fina saker. Ex-
klusivt och lyxigt men några gjorde lite fynd även här. 
Sedan var det dags för återfärd och tack till vår chaufför 
Sven-Erik och alla deltagare som varit med och gjort 
dagen till ett fint minne!

 
Gunilla Hållander-Andersson

Café KonstArten - söndag den 13 oktober

Margareta Svensson är värdinna för Neuroförbundet i Göteborgs konstcafé. 
Hon brukar berätta om någon aktuell konstnär eller utställning, ibland visar hon film med konstanknytnig och 
ibland besöker vi något museum. Dessutom blir det som vanligt trevlig gemenskap och konstdiskussioner. 
 
Dag och tid:           Söndag den 13 oktober kl. 14.00 - 16.30 
Plats:        Föreningslokalen på Arkitektgatan 2, Göteborg  
Anmälan: Till kansliet senast torsdag före varje träff på tel. 031-711 38 04, e-post: info.gbg@neuro.se
Avgift: 30 kr vid besök i föreningslokalen

Datum för kommande träffar: 10 november och 15 december. 

Café KonstArten

Vårutflykt i försommartid

bildtext



Vaccin

Oluf började med att förklara vad vaccination är och 
berättade om den brittiska läkaren Edward Jenner som i 
slutet av 1700-talet fann vaccin mot smittkoppor, vilket 
var en epidemi som härjade hårt i Europa under denna tid.  
 Jenner fick höra om mjölkerskor som fått kokoppor efter 
att ha hanterat boskap och som inte drabbats av den be-
tydligt svårare sjukdomen smittkoppor. Det visade sig att 
dessa virus liknade varandra i uppbyggnad.  
   Detta ledde fram till att Jenner började ympa en frisk 
pojke med kokoppor från en sjuk mjölkerska. Några 
veckor senare ympade han samma pojke med sekret från 
smittkoppor men pojken blev inte sjuk. Denna upptäckt 
ledde fram till framställandet av ett vaccin som på sikt 
räddade livet på många människor. Detta effektiva vac-
cin visade sig dock ha biverkningar, främst utveckling 
av sjukdomen ADEM (akut inflammation i hjärna och 
ryggmärg, som liknar ett enda svårt MS-skov). 1980 för-
klarades smittkoppor globalt utrotat och man slutade att 
vaccinera mot sjukdomen.  
 
 
MS-immunologin började med  
en vaccination

Den franske kemisten och biologen Louis Pasteur upp-
täckte en metod för att försvaga smittsamma mikroorga-
nismer, vilket är grunden i vaccination. Han utvecklade 
flera vaccin och tillämpade 1885 denna metod för vac-
cin mot rabies. Pasteur började testning av vaccinet på 
hundar, och gick sedan vidare med en nioårig pojke som 
blivit svårt biten av en rabiessmittad hund. Patienten som 
utan vaccinet skulle dött överlevde tack vare Pasteur.  
   Han blev upphovsman till detta nya sätt att skapa vac-
cinationer genom ett försvagat virus, vilket används än 
idag. Exempelvis inom vaccination för MPR (mässling, 
påssjuka och röda hund). Ytterligare ett argument för 
att vaccinera sig mot mässling är att i 1 fall av 1000 ger 
infektionen ADEM förklarade Oluf. 
 

Risk för MS eller skov efter vaccination?

Oluf visade sedan en lång lista på studieresultat kring 
eventuellt samband mellan vaccination och risk för att 
drabbas av MS. På listan var såväl smittkoppor och rabies 
med och resultaten visade inte på några samband mel-
lan vaccination av dessa och risk för MS. Utöver dessa 
vaccin så fanns ett flertal andra med såsom vaccin mot 
hepatit A och B, papillom (HVP), influensa, vattkoppor, 
MPR (mässling, påssjuka och röda hund), TBE (tick-bor-
ne encephalitis efter fästingbett), stelkramp, difteri, polio, 

kikhosta, tyfus, kolera och tuberkulos. Alla dessa studier 
visade på samma resultat, inga samband mellan vaccin 
och utlöst MS. Däremot har en liten studie kring vaccin 
mot gula febern visat en ökad risk för MS. 

Har man däremot redan MS och man går på bromsmedi-
cin som är immunmodulerande, så skall man inte ta 
levande vaccin. Bland de levande vaccinen ingår vaccin 
mot MPR (mässling, påssjuka, röda hund), vattkoppor 
och gula febern. Medan bland de avdödade vaccinen in-
går TBE, stelkramp, difteri, hepatit A och B, tyfus, influ-
ensa och rabies. Levande vaccin ökar inte risken för skov, 
men den kan påverka din MS-behandling och likaså kan 
du få kraftigt försämrad effekt av vaccinet, se avsnittet 
nedan om MS-mediciner och vaccination.  
 
 
Felaktiga slutsatser gav stora konsekvenser

Oluf presenterade material kring hur felaktigt dragna 
slutsatser kring vaccinationers påverkan kan få stora kon-
sekvenser. I de presenterade fallen handlade det om vac-
cination mot mässling. Ett fall i England från 1998, där 
forskaren Andrew Wakefield drog slutsatsen efter gjord 
studie att MPR-vaccination utlöst autism i 12 fall. Detta 
gjorde att många föräldrar valde att inte ge denna vacci-
nation till sina barn. Det visade sig senare att Wakefields 
data som framförts var förfalskade.

Oluf visade även ett annat fall i Norge från 2015, där en 
pojke på 13 år fick dubbelseende kort efter att ha tagit 
sin andra MPR-vaccination. Han fick senare flera skov 
och även ett sekundärprogressivt förlopp. Trots att Oluf 
Andersen, sakkunnig i nämnden förklarade att MR talade 
för att sjukdomen hade pågått en tid, så valde tingsrätten 
ändå att döma patientnämnden att betala 350 000 kronor i 
ersättning. Domen fastställdes även av hovrätten.

Oluf berättade sedan om så kallade ”anti-vaxxers”, vac-
cinations-motståndsgrupper som vägrar ta emot och 
låta sina barn ta vaccinationer. I England är 10 % av 
befolkningen ovaccinerade och redan när antalet ovac-
cinerade i en befolkning går över 5 %, så finns risk att 
mässlingepidemier kommer tillbaka.

Mellan 1994 och 1997 vaccinerades 20 miljoner frans-
män för hepatit B. Nationella övervakningssystem, likaså 
pressen, fann MS-fall bland de vaccinerade, vilket bidrog 
till att hela vaccinationskampanjen stoppades. Det brittis-
ka läkemedelsbolaget GSK gick igenom journalerna och 
fann data som tydligt talade emot ett tidssamband mellan 
vaccination mot hepatit B och uppkomst av MS. Efter 
detta har ett flertal studier gjorts som avvisat ett sådant 
samband. Endast en liten studie gav stöd för ett samband, 
och vaccinationsprogrammet kunder återupptas. 

MS och vaccinationer
Den 28 maj uppmärksammade vi World MS-Day med vår årliga föreläsning med professor Oluf Andersen. 
Årets tema var: ”Kan vaccinationer påverka risken för MS? – Kan vaccination mot Epstein-Barrvirus tänkas 
minska risken för MS?”. Till sin hjälp under den avslutande frågestunden hade han Markus Axelsson, neuro-
log på MS-mottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhus.
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Epstein-Barrvirus

Det finns ett flertal kända riskfaktorer som ökar risken 
för att drabbas av MS, Epstein-Barrvirus är en av dem. 
Patienter med MS har i genomsnitt fler antikroppar mot 
detta virus än övriga befolkningen. Har du dessutom haft 
viruset i form av körtelfeber så har du en 2,5 gånger ökad 
risk att utveckla MS någon gång under livet. Frågan som 
forskare nu ställer sig är om detta virus endast är en av 
många riskfaktorer eller om viruset till och med är en 
nödvändighet för att utveckla MS. Som Oluf sade så är 
det sannolikt så att du inte kan utveckla MS utan att först 
ha haft infektion med Epstein-Barrvirus. 

Forskarna ställer sig därför frågan om sambandet mellan 
infektion med Epstein-Barrvirus (körtelfeber) under ton-
åren och senare MS är kausalt (orsak) eller inverst (om-
vänt). Det som talar för att det skulle vara inverst skulle 
vara om något i det egna immunförsvaret disponerades 
både för MS och för körtelfeber. Hygienhypotesen säger 
att immunförsvaret behöver utsättas för en viss del mik-
roorganismer för att utvecklas normalt. Att växa upp i en 
mycket hygienisk miljö gör att man får sina infektioner 
(inkl. körtelfebern) sent, vilket ger en felprogrammering 
av immunförsvaret och gör att vi utvecklar allergiska 
sjukdomar men även ger upphov till många olika autoim-
muna sjukdomar. Det har dock inte gått att visa att andra 
sjukdomar (som mässling) kommer senare under uppväx-
ten hos personer som får MS (som körtelfebern gör).

Ett stöd för hypotesen att sambandet är inverst är våra 
så kallade NK-celler (mördarceller), som finns i blodet i 
form av vita blodkroppar och har till uppgift att skydda 
och döda celler som är angripna av virus. Dessa skyddar 
oss mot Epstein-Barrvirus, men dessa blodkroppar av-
tar under vår uppväxt. Personer med MS har lägre antal 
NK-celler, så att här kan finnas en faktor som utlöser 
både körtelfeber och MS.

Det som gör att man skulle kunna dra slutsatsen att sam-
bandet är kausalt, är resultatet av en epidemiologisk stu-
die gjord på college där man gjorde upprepade mätningar 
av antikroppar mot just Epstein-Barrvirus. Studien visade 
att infektionen efter oral kontakt gav körtelfeber, medan 
utan oral kontakt, så förblev personen symtomfri. Det 
skulle tala för att körtelfebern inte beror på en faktor i 
immunförsvaret, utan på en påverkan utifrån. 
 
 
Vaccination mot Epstein-Barrvirus?

Vid ett eventuellt fungerande vaccin mot Epstein-Barr-
virus är glycoprotein (gp) 350 en viktig nyckel, detta 
då viruset tar sig in i B-cellerna genom att fästa sig till 
proteinet som kan färdas in i B-cellen utan problem. 
Forskarna vill därför finna ett effektivt sätt att blockera 
Epstein-Barrvirus från att ta sig in i gp 350 och sedan ta 
viruset med in i B-cellerna.

2007 gjordes försök med vaccin med gp 350 mot kör-
telfeber på 181 vuxna personer som alla saknade anti-
kroppar mot Epstein-Barrvirus. Av dessa fick 99 % 
antikroppar mot viruset, och det blev 78 % minskning 
av körtelfeber, men ingen större skillnad beträffande 
symtomfri infektion med Epstein-Barrvirus (som är van-

ligare). Ett vaccin som hindrar körtelfeber verkar vara 
möjligt men hittills finns det inget tillgängligt vaccin. 
 
 
MS-mediciner och vaccination  
– effekt och risk?

Oluf presenterade en lång lista på bromsmediciner och 
hur vida de passar ihop med vaccinationer. De flesta av-
döda vacciner kan man riskfritt ta om man har MS, med-
an mer eller mindre bara Copaxon och Beta-interferon 
kan tas tillsammans med levande vaccin. Det finns dock 
otillräcklig information om de försvagade vaccinerna 
mot kikhosta, pneumococker (kan ge lunginflammation, 
öroninflammation, bihåleinflammation och i allvarliga 
fall hjärnhinneinflammation och blodförgiftning), japansk 
hjärnhinneinflammation, och hemofilus (orsakar luftvägs-
infektioner). De mediciner där man inte bör ta levande 
vaccin är: Mitoxantrone, Tysabri, Gilenya, Tecfidera (bör 
undvikas innan lymfopeni, dvs. sänkningen av antalet 
lymfocyter upphört), Aubagio, Kladribin, Ocrevus och 
Mabthera.  Den engelska MS-forskaren Gavin Giovan-
noni anger dock att vissa av medicinerna kan tas efter att 
immunrekonstitution inträffat, dvs. att antalet lymfocyter, 
blodkroppar som tillhör immunförsvaret, hämtat sig flera 
månader efter en behandlingsomgång inträffat (Cladribin 
och Lemtrada). Är det nödvändigt att ta dessa vacciner, 
så skall de alltså tas en månad innan man påbörjar nästa 
behandlingsomgång med immunmodulerande medicin. 
Vaccination till personer som inte är immuna mot vatt-
koppor skall ges minst sex veckor innan man påbörjar 
immunmodulerande behandling. Det finns ändå alltid risk 
att vaccinationen inte har effekt när man står på dessa 
mediciner. Eventuellt kan man några veckor senare ta ett 
antikroppstest som visar om vaccinationen fungerat. Är 
du osäker, rådfråga din läkare.  
 
 
Frågor

Under frågestunden kom ett flertal frågor upp och bland 
annat kom frågor kring huruvida man skulle kunna vac-
cinera mot Epstein-Barrvirus när man redan har MS? På 
denna fråga gav Markus och Oluf svaret nej, när man 
väl fått sjukdomen så har vaccinet ingen verkan. Det är i 
allmänhet ovanligt att man kan vaccinera mot något man 
redan fått. Rabies är dock undantag då den tar lång tid på 
sig att bryta ut.

En annan fråga var om man skall ta TBE-vaccin vid MS 
eller inte och svaret är att det kan man göra, då detta 
vaccin är avdödat. Oluf har i efterhand tillkommit med 
informationen att flera fall av mycket allvarligt förlopp 
av TBE nyligen har förekommit hos patienter som stod 
på Mabthera. Två personer från Uppsala avled i följderna 
av TBE och två personer i Tyskland fick intensivvård 
(dessa fyra hade inte MS, utan stod på Mabthera för bl.a. 
RA (Reumatoid artrit), men samma risk torde finnas vid 
Mabtherabehandling av MS, fortsatt observation får visa 
det). Anledningen till att detta drabbat just personer som 
står på Mabthera är att deras bromsmedicin hämmar 
immunförsvaret genom att eliminera B-celler som vårt 
immunförsvar behöver för att bekämpa vissa infektioner. 
Problemet med att ta vaccination mot TBE under pågåen-
de behandling med Mabthera, är att den blir ineffektiv då 
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patienten inte har möjlighet att mobilisera ett försvar med 
hjälp av B-celler. Detta gör att de inte får den immunitet 
som vaccinet ämnar ge. Rekommendation är därför att 
alla som bor i riskområden bör vaccinera sig för TBE och 
speciellt när det gäller personer med MS så bör de vacci-
nera sig innan de påbörjar immunhämmande behandling. 
Det är dock en utdragen process då det krävs upprepade 
vaccinationer för att få fullvärdigt skydd mot TBE. Detta 
gör att det kan försena Mabthera-behandlingen, vilket i 
sig inte är att rekommendera, rådfråga därför din läkare 
först. Oluf förklarade att eventuellt kan det finnas speci-
allösningar där man t.ex. kan ta TBE-vaccinet med tätare 
intervall. 

Det kom en fråga om influensavaccination kan tas av per-
soner med MS. Svaret var ja, det rekommenderas till och 
med. Eftersom influensan kan påverka din sjukdom.

En annan fråga kom upp kring försämrad gångförmåga 
pga. sjukdomen och eventuell medicin för detta. Svaret 
blev att många patienter får läkemedlet Fampyra och 
upplever i alla fall små förbättringar vilket kan ge positi-
va förändringar i vardagen. För att få detta läkemedel så 
behöver man göra en undersökning där man mäter den 
individuella gångförmågan innan och efter Fampyra, och 
svarar man på läkemedlet kan man få det utskrivet.

Efter detta kom några frågor kring fatigue, forskning, 
eventuella mediciner och råd. Svaret blev att det görs 
många studier kring fatigue. Bland annat gör Markus 
och en kollega en studie där de jämför med narkolepsi. 
Markus förklarade att vid fatigue är det viktigt att man 

hushåller med sin energi. När det gäller medicinering 
eller anpassad träning har visat sig vara mer effektivt med 
träning än centralstimulerande mediciner. 

En fråga kring blåsproblem och urinvägsinfektioner kom 
upp och personen hade fått höra av läkare att detta inte 
skulle bero på personens MS. Markus svarade att blås-
problem är vanligt vid MS både inkontinens och problem 
att tömma blåsan. Utöver det så är det likaså vanligt med 
tarmproblem och sexuella problem, vilka bör uppmärk-
sammas mer.

Vi fick alla många bra svar på våra frågor och mycket in-
tressant information. Vi följer med spänning forskningen 
kring ett eventuellt framtida vaccin.

Caroline Persson 

Kompassen, Råd & Stöd

Kompassen

 MS-gympan          

Dag och tid:  Onsdagar kl.18.15 - 19.30, startar onsdag den 4 september 
Plats:  Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Vita Stråket 13, plan 2  
Avgift:  250 kr

Anmälan görs till kansliet på tel 031-711 38 04 före terminstart. 
 

NMD-badet  
Bad med rörelser i varmvattenbassäng på Reumatologen Sahlgrenska, för dig som har en neuromuskulär  
sjukdom. 

Dag och tid:  Måndagar kl.17.30  
Plats:  Reumatologen, Sahlgrenska 
Avgift:  300 kr 

Är du intresserad av badet men inte varit med förut, ring Michael Ahlberg tel. 0709-66 51 52. 

 

Rullstolsdansen          

Dag och tid:  Tisdagar kl.18.00 – 20.00, startar tisdag den 3 september. 

Plats:  Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, Hultbergssalen 
Avgift:  150 kr för medlem, 450 kr icke medlem 

OBS! Träningsläger i oktober, för mer info se vår hemsida.
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POSTTIDNING  B

Neuroförbundet Göteborg  
Kansliet
Postadress: Södra Larmgatan 1, 411 16 Göteborg
Besöksadress: Arkitektgatan 2
Telefon: 031-711 38 04   
E-post: info.gbg@neuro.se
Hemsida: 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 
Caroline Persson 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

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: 0793-3710008  
      E-post: va-gotaland@neuro.se
Förbundskansliet 
Besöksadress:                      Neuroförbundet 
                                              Ågatan 12, 172 62 Sundbyberg 

Postadress:                           Box 4023 
                                              Vegagatan 5, 172 34 Sundbyberg 
Tel:                                         08-677 70 10,  
E-post:                                   info@neuro.se
Hemsida:                               www.neuro.se    

Styrelsen 2019
Ordförande:   Tor Farbrot   Kansliet
Ord. ledamöter 

Vice ordförande:   Runa Zetterman    031-87 20 74
Kassör:   Kent Andersson    0708-88 03 10
Sekreterare:   Maria Hagsten    Kansliet 
Ledamot:   Michael Ahlberg    0709-66 51 52
   Martin Rådberg    076-134 51 70  
   Lars Blomqvist    Kansliet 
Suppleanter:            Patrik Brandby    Kansliet

   Ted Ekenberg    Kansliet

   Erik Dahlström  Kansliet 

   Margaretha Sahlin        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              0739-55 45 80 
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 
411 16 Göteborg


