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Kjære brukere, kolleger, venner og alle støttespillere,

Neuro-SysMed er et forskningssenter for klinisk behandling (FKB) 
med fokus på alvorlige sykdommer i sentralnervesystemet. Senterets 
oppdrag er å gjennomføre kliniske behandlingsstudier innen multippel 
sklerose (MS), Parkinsons sykdom, amyotrofisk lateralsklerose (ALS) 
og demenstilstander.

Til tross for betydelige utfordringer knyttet til Covid-19 pandemien 
har vi nå startet behandlingsstudier for tre av sykdommene våre, 
MS, Parkinson og ALS, og sammen med våre samarbeidspartnere 
ved Haraldsplass Diakonale Sykehus er vi også snart i gang med 
prosjekter innen demensforskning. 

MS er en immun-betennelsessykdom (inflammatorisk) til 
forskjell fra Parkinsons sykdom, ALS og demens som oppfattes 



 

ARRANGEMENTER
Neuro-SysMed har følgende kommende 
arrangementer, tre kurs i samarbeid med 
CCBIO:

(Nå lukket for registrering)

CCBIONEUR911 – Clinical Trials
Når: 29. september – 1. oktober 2021

Fokus: Kliniske studier – fra planlegging 
av design til praktisk utførelse – med 
eksempler fra kreftforkning og nevrologisk 
forskning. Fullført kurs kvalifiserer til 
sertifikatet Good Clinical Practice (GCP).

Ansvarlige: Line Bjørge (CCBIO) og Øivind 
Grytten Torkildsen (Neuro-SysMed) er 
akademisk ansvarlige, og administrative 
koordinatorer er Benedicte Sjo Tislevoll for 
CCBIO og Hilde Norborg for Neuro-SysMed.

Studiepoeng: 2 ECTS
Sted: 29.09 i Auditorium 2, BB-bygget, 
og 30.09/01.10 i Store auditorium, 
Sentralblokka, Haukeland Univ.sjukehus. 

Mer info: på  dette nettstedet og på 
studentsidene.

som nevrodegenerative sykdommer uten, eller med svært lite 
innslag av betennelse (inflammasjon). For MS har vi en rekke 
betennelsesdempende medisiner som har vist god effekt på 
sykdommen, men dette mangler vi ved de andre nevrodegenerative 
sykdommene. Ved disse sykdommene har vi heller ikke annen effektiv 
behandling som kan bremse videre sykdomsutvikling.

Fokuset innen MS er derfor å utnytte eksisterende behandlings-
muligheter på best mulig måte, samtidig som vi fokuserer på 
progressiv MS og symptomlindring.

For de nevrodegenerative sykdommene har vi fokus på å utvikle 
behandling som påvirker videre sykdomsutvikling

Multippel sklerose

Neuro-SysMed har en tredelt målsetning knyttet til behandlingsstudier 
av multippel sklerose (MS): 
1. Utvikle ny eller forbedre behandlingen av attakkpreget MS
2. Utvikle ny eller forbedre behandlingen av progressiv (gradvis 

utviklende) MS
3. Utvikle ny eller forbedre behandlingen av plagsomme symptomer 

ved MS
I tillegg har vi som målsetning at data fra alle behandlingsstudiene 
kan bidra til utvikling av forbedrede metoder for tidig og presis 
diagnose, prognose og behandlingsrespons – som igjen kan nyttes til 
persontilpasset behandling for den enkelte pasient.

Vi har nå 4 pågående studier innen MS:

1) RAM-MS – en studie som har som målsetning å studere 
effekten av autolog hematopoetisk stamcelletransplantasjon 
(«stamcellebehandling») hos personer med MS som opplever nye 
sykdomsattakker til tross for oppstartet MS-immunterapi. Deltakende 
personer randomiseres (via «loddtrekning») for stamcelleterapi eller 
standard høyeffektiv MS-behandling. Det skal totalt inkluderes 100 
pasienter med MS fra hele Norge og samarbeidende sykehus i Sverige, 
Danmark og Nederland. I Norge deltar nevrologiske avdelinger i 
Tromsø, Trondheim, Bergen og Lørenskog (AHUS) som rekrutterer 
pasienter fra sine regioner for behandling og oppfølging i 2 år. Studien 
har snart pågått i tre år og vi har inkludert totalt 58 pasienter i Norge 
(55), Danmark (2) og Nederland (1). Om studien viser resultater i favør 
av benmargstransplantasjon vil dette kunne føre til at dette blir en del 
av standardbehandlingen ved sykdommen. 

• Studien er omtalt på helse-bergen.no:  
https://helse-bergen.no/ram-ms 

• Kontaktperson: Øivind Torkildsen  
(oivind.fredvik.grytten.torkildsen@helse-bergen.no)

2) OVERLORD-MS – en studie som har som målsetning å studere 
effekten av høy-effektiv behandling allerede fra diagnosetidspunktet 
for MS. I tillegg er målsetningen å studere om de to høy-effektive 
medisinene rituksimab og okrelizumab har en likeverdig effekt. 
Alle pasienter med ny-diagnostisert MS er aktuelle kandidater for 
deltakelse. Deltakende personer randomiseres (loddtrekning) blindet 
(verken lege eller pasient vet hvilken medisin som gis) for rituksimab 
(2) eller okrelizumab (1). Det skal totalt inkluderes 211 pasienter med 
MS fra hele Norge, via nevrologisk avdeling ved 12 norske sykehus, 
samt muligens også noen i Sverige. Studien startet november 2020 
og har inkludert 50 pasienter i Bergen (38), Molde (4), Tromsø (6) og 
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CCBIONEUR910 – 
Brukermedvirkning i medisinsk  
og helsefaglig forskning
Når: 3.–5. november 2021

Fokus: å tilrettelegge for brukermedvirkning  
i medisinsk og helsefaglig forskning, og vil 
mellom annet vise metoder i å involvere 
pasientrepresentanter. Pasient- og 
brukermedvirkning har en dokumentert 
positiv virkning på relevansen og effekten  
av medisinsk forskning.  

Ansvarlige: Nina Jebsen (CCBIO), Kjell-
Morten Myhr (Neuro-SysMed) og Tone 
Skår (Neuro-SysMed og VIS) er akademisk 
ansvarlige, og administrative koordinatorer 
er Pål Tore Bentsen for CCBIO og Hilde 
Norborg for Neuro-SysMed.

Studiepoeng: 2 ECTS
Sted: Undervisingrom i Eitri-senteret på 
Haukeland Universitetssjukehus. 

Mer info: på dette nettstedet og på 
studentsidene.

CCBIONEUR912 – Health 
Innovation
Når: 8.–9. nov. og 2.–3. des. 2021

Fokus: å lære ph.d.-kandidater og 
andre forskere og studenter hvordan de 
kan se den tette forbindelsen mellom 
forskningsresulteter og potensiale for 
nyskapende produkter og tjenester. 
Kurset viser eksempler fra både lokale 
og internasjonale forskningsmiljøer, for å 
illustrere veien fra idé til patent – og videre. 

Ansvarlige: Agnete Engelsen (CCBIO) samt 
Nina Grytten Torkildsen og Magnus Alve- 
stad (Neuro-SysMed) er akademisk 
ansvarlige, og administrative koordinatorer 
er Ning Lu for CCBIO og Hilde Norborg for 
Neuro-SysMed.

Studiepoeng: 4 ECTS
Sted: Undervisingrom i Eitri-senteret på 
Haukeland Universitetssjukehus.

Mer info: på dette nettstedet og på 
studentsidene.

Bodø (2). Om resultatene fra studien viser positiv effekt av tidlig høy-
effektiv behandling vil dette bidra til standardisering av slik behandling 
hos alle som utvikler MS.

• Studien er omtalt på helse-bergen.no: https://helse-bergen.no/
kliniske-studier/okrelizumab-versus-rituksimab-som-behandling-
for-tidlig-attakvis-multippel-sklerose-overlord-ms    

• Kontaktperson: Øivind Torkildsen  
(oivind.fredvik.grytten.torkildsen@helse-bergen.no)

3) MS-vaksinestudien – en studie som har som målsetning å studere 
om MS-immunterapi påvirker effekten av vaksinasjon med covid-19- 
vaksinen. Vi har tidligere vist at noen MS-behandlinger kan gi redusert 
beskyttelse etter sesonginfluensa-vaksinasjon. Foreløpige data kan 
tyde på at noen MS-medisiner kan gi redusert vaksinebeskyttelse ved 
covid-19-vaksinasjon, målt ved antistoffer rette mot covid-19. Vi vet 
imidlertid ikke om immuncelle-forsvaret kan kompensere for dette og 
gi normal/god vaksinebeskyttelse.

For å studere dette tar vi nå blodprøver før og etter vaksinasjon av 
MS-pasienter som mottar forskjellig immunterapier. Vi måler så 
effekten av covid-19-vaksinen ved hjelp av analyser av antistoffer og 
immuncellereaksjoner mot covid-19. Deltakende pasienter får svar på 
antistoffanalysene, men fagmiljøene er usikre på hva dette betyr. Vil 
undersøke derfor dette videre med analyser av immuncelle-responser 
for å kunne gi mer presise råd knyttet til vaksinasjon.

Vaksineresponsstudien inngår nå også i et nasjonalt samarbeid ledet 
av Oslo universitetssykehus, hvor vi nå også undersøker effekt av en 
tredje vaksinedose.

• Kontaktperson: Hilde Marie Torgauten (hilde.marie.torgauten@
helse-bergen.no) & Kjell-Morten Myhr (kjell-morten.myhr@helse-
bergen.no)

4) FlowOX-MS-studien – en studie som har som målsetning å 
studere om behandling med pulset undertrykk i bena kan gi bedring 
av spastisitet (muskelstivhet). Studien er en åpen pilotstudie (alle 
får aktiv behandling) som inkluderer 10 pasienter for behandling i 6 
måneder. Studien er kommet i gang på bakgrunn av enkeltrapporter fra 
pasienter med MS som har rapportert tydelig effekt av behandlingen. 
Om pilotstudien viser positive resultater vil denne gi grunnlag for en 
større studie hvor deltakende personer randomiseres (loddtrekning) 
til aktiv undertrykksbehandling eller til placebobehandling. 
Analyseresultatene fra pilotstudien vil forhåpentligvis være tilgjengelig 
i løpet av sommeren 2021.

• Studien er omtalt på helse-bergen.no: https://helse-bergen.
no/kliniske-studier/behandling-av-spastisitet-med-ledsagende-
smerter-ved-multippel-sklerose-ms

• Kontaktperson: Hilde Norborg (hilde.norborg@helse-bergen.no) 
& Kjell-Morten Myhr (kjell-morten.myhr@helse-bergen.no)

Studier innen progressiv MS – både en stamcellestudie og «tablett-
studie» – planlegges for oppstart i løpet av høsten 2021.
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NYLIGE MEDIEOPPSLAG:

Dagens Medisin 14.09.21: Starter ny 
studie på stamcelle-transplantasjon for 
MS-pasienter

Allers 10.09.21: En utfordring i Norge

Dagens Medisin 26.08.21: Reviderer  
retningslinjer for MS-behandling

Nevrodegenerasjon 

Til sammen rammer nevrodegenerative sykdommer som Parkinson, 
Alzheimer og amyotrofisk lateral sklerose (ALS) mer enn 100 000 
mennesker i Norge og 100 millioner i verden. Det er forventet at 
antallet kommer til å dobles de neste tjue årene. Per i dag finnes det 
ingen behandling som kan bremse eller forebygge utviklingen av disse 
sykdommene. 

Neuro-SysMed har to overordnede mål innenfor nevrodegenerative 
sykdommer: 
1. Utvikle nevroprotektive behandlinger, det vil si behandlinger 

som kan bremse nervecelledøden og forsinke eller forebygge 
sykdomsutviklingen.   

2. Dele inn pasienter med nevrodegenerative sykdommer i 
undergrupper ut fra sykdomsårsak og behandlingsrespons, og 
utvikle persontilpassete behandlinger.  

Innenfor nevrodegenerasjon har vi nylig fullført en pilotstudie og tre 
kliniske studier pågår og er åpne for deltakelse, samt ytterligere to 
studier vil snarlig starte inklusjon. 

1) NAD-PARK er en fase I placebokontrollert klinisk utprøvingsstudie 
innenfor Parkinson sykdom. Studien har som formål å undersøke om 
stoffet nikotinamid ribosid (NR) har potensial som behandling for 
Parkinson sykdom. Tanken er at NR vil øke hjernens nivå av et essensielt 
stoff, kalt NAD, som er gunstig for nervecellenes energiomsetning og 
overlevelse. Totalt 30 pasienter med tidlig Parkinson sykdom fikk NR 
eller placebo i 30 dager. Studien er fullført og viser lovende resultater. 
NR er trygg, når menneskehjernen, og påvirker hjernens stoffskifte på 
en gunstig måte. Pasientene viser også lette tegn til bedring etter 30 
dager med behandlingen. Konklusjonen fra studien er at NR har god 
potensial som behandling mot Parkinson sykdom og bør testes i en 
større studie for å konkludere om den kan bremse sykdomsutviklingen 
ved Parkinson sykdom. Denne studien er allerede påbegynt, og heter 
NO-PARK, se under. 

2) NO-PARK er en fase II placebokontrollert studie, som har som formål 
å undersøke om behandling med nikotinamid ribosid (NR) beskytter 
nervecellene og forsinker sykdomsutviklingen ved Parkinsons 
sykdom. Det skal totalt inkluderes 400 pasienter med Parkinson 
sykdom fra hele Norge og de skal følges opp i 12 måneder. Studien 
begynte i høsten 2020 og har allerede inkludert 87 pasienter i Bergen 
(57), Arendal (13), Drammen (9) og Akershus (8). Hvis resultatene fra 
studien er positive, vil dette kunne føre til en ny behandling som kan 
bremse Parkinsons sykdom. 

Studien er omtalt på helse-bergen.no: https://helse-bergen.no/
kliniske-studier/parkinson-sykdom-behandling-med-nikotinamid-
nopark-studien 

Kontaktperson: Brage Brakedal (brage.brakedal@helse-bergen.no) & 
Charalampos Tzoulis (charalampos.tzoulis@helse-bergen.no)

3) STRAT-PARK er en kohortstudie (dvs. en oppfølgingsstudie) 
som har som formål å forstå årsakene til Parkinsons sykdom, og å 
finne ut om pasienter kan deles inn i undergrupper etter forskjeller i 
årsaksforhold, slik at skreddersydd behandling kan utvikles og testes. 
STRAT-PARK-prosjektet skal rekruttere totalt 1500 mennesker med 
Parkinsons sykdom og 500 friske mennesker fra Bergen, Trondheim, 
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ORDFORKLARING
Sentralnervesystemet:
Hjernen og ryggmargen.

Kliniske studier / behandlingsstudier: 
Kliniske studier, eller utprøvende 
behandling, er forskning på effekten av 
nye legemidler eller nye behandlings-
metoder, og på om bivirkningene er 
akseptable. (Helse Norge)

Demenstilstander:
Demens er en fellesbenevnelse for flere 
hjernesykdommer som oftest opptrer i 
høy alder og fører til en kognitiv svikt. 
(Helse Norge)

Nevrodegenerasjon:
Med nevrodegenerasjon menes tap av 
celler i sentralnervesystemet (hjernen 
eller ryggmargen) eller perifere nerver. 
(Helsebiblioteket)

UiB Nyheter 05.08.21: Neurodegenerative 
diseases remain an unsolved mystery

Norges Parkinsonforbund: Corticobasal  
degenerasjon (CBD)

og Canada. Deltakerne vil følges opp regelmessig med medisinske 
undersøkelser. Friske deltakere er nødvendig å inkludere for å kunne 
sammenligne mot pasientene og skille mellom Parkinson-relatert 
variasjon og naturlig forekommende variasjon i befolkningen.  STRAT-
PARK studien begynte i januar 2021 og har hittil inkludert 28 pasienter 
i Bergen (24) og Trondheim (4).

Kontaktperson: Simon Kverneng (simon.ulvenes.kverneng@helse-
bergen.no) & Charalampos Tzoulis (charalampos.tzoulis@helse-
bergen.no)

4) NO-ALS er en fase II placebokontrollert studie, som har som 
formål å undersøke om behandling med nikotinamid ribosid 
(NR) og pterostilben (Pt) beskytter nervecellene og forsinker 
sykdomsutviklingen ved ALS. Studien har to deler. I del-1 skal det 
totalt inkluderes 180 pasienter og i del-2 er det ingen begrensinger 
på antall pasienter, men inklusjonen vil bli stoppet når det er inkludert 
180 pasienter i del-1. Pasienter inkluderes fra hele Norge og de skal 
følges opp i 12 måneder. Studien begynte i høsten 2020 og har nå i 
del-1 inkludert 33 pasienter i Akershus (7), Stavanger (7), Bergen (6), 
Oslo (4), Drammen (3), Tromsø (3), Haugesund (2) og Trondheim (1), 
og har i del-2 inkludert 65 pasienter i Oslo (12), Bergen (11), Drammen 
(10), Akershus (9), Stavanger (7), Haugesund (6), Trondheim (5) og 
Førde (1). Hvis resultatene fra studien er positive, vil dette kunne 
føre til utvikling av en ny behandling for ALS, som kan bremse 
sykdomsutviklingen.

Kontaktperson: Ole-Bjørn Tysnes  
(ole-bjorn.tysnes@helse-bergen.no)

Studien ligger på helse-bergen.no:  
https://helse-bergen.no/kliniske-studier/no-als-studien

5) NO-ALS forlengelsesstudien er en oppfølgingsstudie for 
pasienter som fullfører NO-ALS studien. Alle pasienter vil da få aktivt 
medikament. Hovedhensikten med studien er å kontrollere at pasienter 
tåler behandlingen over tid, i tillegg til fortsatt å måle videre effekt av 
NR og Pt. Studien vil gå inntil en kan trekke endelig konklusjon fra NO-
ALS studien.

Kontaktperson: Ole-Bjørn Tysnes  
(ole-bjorn.tysnes@helse-bergen.no)

6) STRAT-ALS er en oppfølgingsstudie som, på linje med STRAT-PARK, 
har som formål å dele inn pasienter med ALS i undergrupper etter 
mulige forskjeller i årsaksforhold, slik at skreddersydd behandling 
kan utvikles og testes. Studien er planlagt til å begynne i 2022 
og skal totalt rekruttere 50 ALS pasienter og 20 kontroller 

Kontaktperson: Ole-Bjørn Tysnes  
(ole-bjorn.tysnes@helse-bergen.no)

7) STRAT-COG er en oppfølgingsstudie som på linje med STRAT-PARK 
og STRAT-ALS. Ulike demenstilstander blir frem til i dag gruppert 
basert på kliniske symptom. Dagens inndeling av demenstyper 
er upresis og tar ikke hensyn til at det ser stor overlapp av både 
symptomer og forandringer i hjernen ved ulike demenstyper. En og 
samme pasient kan ha forandringer som kan ses ved flere ulike 
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Progressiv MS:
15-20 prosent av MS-pasientene, særlig 
de som er eldst ved sykdomsdebut, 
har ikke det karakteristiske attakkvise 
forløpet. Disse utvikler langsomt 
og gradvis økende plager, uten å ha 
symptomfrie perioder. Dette kalles et 
progressivt sykdomsforløp. (NHI)

Attakkpreget MS:
Hos cirka 80 prosent av MS-pasientene 
starter sykdommen med et attakkvist 
forløp, der kraftige attakker med mye 
symptomer i noen få dager etterfølges 
av perioder på 4-8 uker, eller lengre, 
med få eller ingen symptomer. (NHI)

Prognose:
Prognose er en forutsigelse eller 
skjønnsmessig vurdering av hvordan en 
sykdom vil forløpe. Vurderingen bygger 
på statistisk materiale og tidligere 
erfaring, men individuelle faktorer 
spiller inn som usikkerhetsmoment. 
(Store Norske Leksikon)

Høy-effektiv behandling:
Bruk av de mest effektive medikamen-
tene for MS, f.eks. rituksimab, natali-
zumab eller okrelizumab. 

Inklusjon / inkludering:
At pasienter tas inn i en klinisk studie 
og får behandling der.

Immunterapi:
Bruk av medikamenter som påvirker 
hvordan immunsystemet vårt fungerer.

Antistoffer:
Antistoffer er proteiner som binder til 
smittestoffer og bidrar i bekjempelse 
av infeksjoner. (Store Norske Leksikon)

Immunceller:
Celler i kroppen som kan binde seg til 
fremmede strukturer (f.eks. bakterier 
og virus) og føre til at de brytes ned.

Placebokontrollerte studier:
Kliniske studier hvor noen får virksom 
behandling og andre får placebo, en 
ikke virksom behandling, for å kunne 
sammenligne effekt.

demensdiagnoser i hjernen. STRAT-COG tar sikte på å kombinere 
magnetisk resonanstomografi (MR) bilder, og målinger fra blod og 
spinalvæske for å forbedre demensdiagnostikken. 

Målet er å kunne stille diagnose tidligere, og å gruppere pasienter 
etter kriteria som bedre gjenspeiler de endringer som skjer i hjernen 
ved demenssykdommer. Dette vil muliggjøre utvikling og testing 
av skreddersydde behandlinger. STRAT-COG studien er planlagt 
å begynne i 2021 og skal totalt rekruttere 750 pasienter med tidlig 
demens og 250 friske kontrollpersoner. Friske kontrollpersoner er 
svært viktige for å kunne skille endringer ved demens fra naturlige 
variasjon i hjernen, særlig slike som oppstår ved økende alder.

Kontaktperson: Kristoffer Haugarvoll  
(kristoffer.haugarvoll@helse-bergen.no)

Foto: Joergen True / C.F. Moller arkitekter
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