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MS-behandling 
gjennom 25 år 

fra ingen behandling til 
mange alternativer 
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150 år (1868 – 2018) 

Forelesning 1868: Multippel sklerose 
er en sykdom karakterisert av 
inflammasjon, demyelinisering og 
axontap. Ingen kurativ behandling 

 
J.M. Charcot (1825-93) 
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Behandling en gang  i tiden 

Sir August d’Esté (1794-1848)  

 

Dagbok fra januar 1848 
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Historien om moderne behandling er 25 år  

• I 1993 ble den første artikkel publisert om effekt av beta-interferon 
ved MS 

• Betaferon på markedet i Norge i 1997 
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Mye har skjedd på 25 år 
   

             

 

 

 

 

   
  

 

 

1993    1997  2006          2011           2013       2014     2018                     

Betaferon 

Copaxone 
Avonex 
Rebif 

Tysabri 

Gilenya 

Aubagio 
Lemtrada 

Tecfidera 

(Zinbryta) 

Mavenclad 
Ocrevus 
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Nye og mer effektive medikamenter 

• Økende forståelse for ulike sykdomsmekanismer har bidratt til 
utvikling av medikamenter 

• Effekt og bivirkninger av medikamentene har bidratt til å forstå 
sykdomsmekanismer 

 

(Jelcic et al, Cell 2018) (IMSGC, Cell 2018) (PubMed) 
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Endring i tilnærming til behandling over tid 

 

• Tidligere og mer effektiv 
behandling 

• Terapeutisk vindu 

• Persontilpasset 

• Biomarkører fortsatt 
ufullstendige  
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ECTRIMS 10-12-10.18 
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Hovedpunkter ECTRIMS 2018 

• Stamcelletransplantasjon 
• Lite data 

• En presentasjon: 20 pasienter med høyaktiv sykdom, initial behandling – gode 
resultater 

• Rituximab 
• Lite data, hovedsakelig svenske presentasjoner og postere 

• Nye medikamenter 
• Evobrutinib (TYK2-inhibitor) 

• Fase II studie 
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Biomarkører – Nevrofilament 

• Mulighet for måling i serum 

• Sammenheng på gruppenivå med 
sykdomsaktivitet og nevrodegenerasjon 

• Sammenligning av de ulike medikamentene 
• Størst fall etter start behandling for alemtuzumab 

• Biomarkør på gruppenivå – kanskje også på 
individnivå? 
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• Nasjonale faglige retningslinjer, Helsedir.  

• Europeiske og amerikanske retningslinjer publisert 
2017-2018 

• Oktober 2018 standard for oppfølging av MS med 
fokus på hjernehelse publisert 
• Målsetninger for henvisning og diagnostikk 

• Oppstart av behandling  
• Sykdomsmodifiserende 

• Symptomatisk 

• Oppfølging inkludert evaluering av behandling   

Retningslinjer for behandling og oppfølging 
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Takk for oppmerksomheten! 

• Takk for alle bidrag 
til forskning! 

 

• Vårt mål er å gi best 
mulig behandling og 
gjennom forskning å 
bidra til mer 
kunnskap og bedre 
behandling! 


