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Sjeldne diagnoser og
usynlige sykdommer

Venter på ny medisin
I snart ett år har
Vilde Elise Ellefsen
ventet på å få prøve
en ny medisin mot
tarmsykdommen
Morbus Crohn.

SYSTEMISK JIA: En aggressiv
sykdom med gode prognoser s.6-7

PAH: En sjelden lungelidelse som
ubehandlet fører til hjertesvikt. s.10-11

MIGRENE: Mye mer enn
en vanlig hodepine s.12-13
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HEMOFILI

Aktiv forskning
og ny behandling
gir resultater
Utviklingen av nye behandlingsformer
har gitt blødere et tilnærmet normalt liv.
Det forskes aktivt, og behandlingen er i
ferd med å bli enda bedre.
TEKST: TOM BACKE / FOTO: GETTY IMAGES, RUNAR EILERTSEN
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et er få områder
innen medisinen
som har hatt en så
rivende utvikling
som vi har sett innen
bløderbehandling.
Hvis vi går hundre
år tilbake, så var forventet levealder
for en bløder med en alvorlig grad
av blødersykdom bare ti til tolv år. I
dag har levealderen for blødere blitt
tilnærmet lik som for den øvrige
befolkningen, sier Pål Andre Holme
som er professor og overlege dr.
med. ved avdeling for blodsykdommer på Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.
Årsaken er at vi nå kan gi behandling med den samme blodlevringsfaktoren som pasientene mangler
(se faktaboks). Behandlingen gis
stort sett intravenøst, og pasientene
behandler seg selv ved å sette
sprøyter én til tre ganger i uken.
– Vi har i dag personer med
alvorlig blødersykdom som driver
med toppidrett og er i norgeseliten.
Dette viser at behandlingen vi tilbyr gir resultater, og at det er fullt
mulig å leve et nærmest normalt
og aktivt liv selv om man har en
blødersykdom, fortsetter Holme.

Generasjonsskifte
Det finnes mange blødere fra
40-årsalderen og oppover som har
store leddproblemer fordi de ikke
fikk den forebyggende behandlingen man først begynte med på
1990-tallet.
– Vi ser faktisk en dramatisk forskjell på pasienter i de ulike aldersgruppene, og mange av de eldre må
skifte ut ulike ledd, avstive ankler
eller gjøre andre tiltak. Det trenger
vi nærmest aldri å gjøre blant de
yngre pasientene som har fått forebyggende behandling, sier han.
Nye behandlingsmetoder
Grunnpilaren i behandlingen er å
erstatte den blodlevringsfaktoren
pasientene mangler. Nå kommer
det imidlertid veldig mye nytt,
blant annet genterapi. Enkelt
forklart innebærer dette at man
setter inn et virus som inneholder
arvemateriale, og dette viruset får
leveren til å produsere et normalt
blodlevringsmolekyl:
– Forskerne har arbeidet med
denne metoden i bortimot 30 år, og
nå viser nyere studier at metoden
har god effekt. Det er for tidlig å
si noe om langtidsresultatene av
denne behandlingen, men resultatene hittil er svært lovende, og jeg
er ganske sikker på at vi vil kunne
tilby denne typen behandling her
ved Rikshospitalet i løpet av noen
år, tilføyer Holme.

Forskerne arbeider også parallelt
med legemidler som ikke behøver
å tas intravenøst, men som kan
settes i huden i stedet for. I tillegg
arbeides det med å lage proteiner
som etterlikner blodlevringsfaktorene. Dette kan være et
alternativ for de pasientene som
har dannet antistoffer, og ikke kan
nyttiggjøre seg behandlingen med
tilsatt blodlevringsfaktor. Det forskes også på et alternativ der man
tar bort noe av bremsesystemet
som bremser den normale blodlevringsprosessen. Da kan man
oppnå at blødere får blodlevring.
Verdensledende senter
I Norge er det det nasjonale senteret
på Rikshospitalet som tar hånd om
alle blødere, eksempelvis hemofili
eller von Willebrands sykdom. Det
nasjonale senteret har cirka 460
blødere med hemofili type A eller
B, og rundt 870 pasienter med von
Willebrands sykdom. Senteret blir
regnet som et av de ledende i verden
på bløderbehandling.
– Vi driver veldig mye med
forskning, og det er en enorm aktivitet på dette feltet. Behandlingen
er dyr, og i Norge får alle personer
med blødersykdom den aller beste
behandlingen. Imidlertid er det et
tankekors at to tredjedeler av alle
bløderne i resten av verden ikke
får noen behandling i det hele tatt,
avslutter Holme.
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FAKTA OM HEMOFILI A OG B
+ Hemofili er en blødersykdom

som det finnes to typer av.
Sykdommen kjennetegnes ved at
pasientene med denne sykdommen
mangler en blodlevringsfaktor. For
hemofili type A mangler blodlevringsfaktor åtte, mens det
for hemofili type B er en defekt
med blodlevringsfaktor ni.

+ Siden sykdomsgenet sitter på
kroppens x-kromosom, er det
stort sett bare menn som
rammes av hemofili A og B.

+ Det er cirka én av 5 000 menn
som får type A, mens type B
rammer cirka én av 30 000.

+ Pasienter med den alvorligste

typen av hemofili kan uten
behandling få ledd- eller muskelblødninger uten å være i aktivitet.
De med en moderat grad får først
blødninger som utløses av ytre
faktorer som slag eller kutt. De
som har den mildeste typen får
nesten bare blødninger hvis de
utsettes for skade eller kirurgi.

FAKTA OM VON WILLEBRANDS
SYKDOM
+ von Willebrands sykdom er den

mest utbredte blødersykdommen
i Norge. Sykdommen rammer
både kvinner og menn, da den er
koblet til et kromosom som ikke
er kjønnsbundet.

+ Sykdommen gir gjerne slimhinneblødninger som neseblod og rike
menstruasjonsblødninger hos
kvinner. En av undertypene kan
også gi symptomer som ligner
hemofili A og B med blødninger
i ledd og muskler, men det er få
pasienter i Norge som har denne
varianten.

+ von Willebrands sykdom er
arvelig.

KILDE: PÅL ANDRE HOLME/RIKSHOSPITALET

For hundre år siden var forventet
levealder for en med en alvorlig
grad av blødersykdom bare ti til
tolv år. I dag har levealderen for
blødere blitt tilnærmet lik som
for den øvrige befolkningen.
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Pål Andre Holme er professor og overlege
dr. med. ved avdeling for blodsykdommer
på Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

4 ALTOMDINHELSE.NO

ANNONSE

IDIOPATISK LUNGEFIBROSE

Flere pasienter
med underdiagnostisert
lungesykdom
De siste tyve årene har det vært
en betydelig forskningsinnsats av
idiopatisk lungefibrose, men årsaken
til sykdommen er fortsatt ukjent.
TEKST: JULIE MALVIK / FOTO: GETTY IMAGES, OUS

Behandling
Sykdommen har dårlig prognose
og det er ingen kurativ behandling.
Nye medikamenter kan bremse
sykdomsprogresjonen, og det er
derfor viktig at diagnosen stilles
tidlig i forløpet.
IPF har vært et «hot topic» innen
forskning for lungemedisin i flere

år, ifølge Sjåheim, og da spesielt
etter 2012 da det for første gang
kom medikamentell behandling
med dokumentert effekt. I 2015
kom det ytterligere et antifibrotisk
medikament.
– De sykdomsfremkallende
mekanismene bak IPF er bare delvis
kjent. Medikamentene kan ikke
kurere sykdommen eller reparere
lungevev som allerede er skadet,
men det er vist at antifibrotisk
behandling kan bremse opp fall i
lungefunksjon og redusere antall
akutte forverrelser.
Selv om tilgjengelighet og kvalitet
på CT-undersøkelser av lungene er
bedret, og de oppdager flere tilfeller
enn tidligere, er tilstanden fortsatt
underdiagnostisert. Ved mistanke
om IPF bør pasienten så tidlig
som mulig henvises til spesialist
i lungesykdommer for videre
utredning.
– Det er viktig at fastleger blir mer
oppmerksomme på sykdommen
og dens tidlige symptomer. Mindre
sykehus bør sende pasienten til
større sykehus som har erfaring
med å diagnostisere IPF. Desto
tidligere det startes med medikamentell behandling, desto bedre er
prognosen, opplyser Sjåheim.
Forskning hittil viser at sykdommen kan være arvelig, og at opptil
15 prosent av pasientene har nære

familiemedlemmer med lungefibrose, men det er foreløpig ikke
nok kunnskap til at genetisk veiledning kan tilbys som screening.
Prognose
Det er stor forskjell på hvor raskt
sykdommen forverrer seg.
– De fleste har et gradvis fall
i lungefunksjon, noen har rask
sykdomsprogresjon, mens noen
IPF-pasienter får akutte forverrelser.
Disse krever oftest sykehusinnleggelse og har høy dødelighet. Vi
har ingen pålitelige estimat for
overlevelse.
Tidligere publikasjoner angir at
halvparten av IPF-pasienter døde
to til fem år etter at diagnosen ble
stilt. Mye tyder imidlertid på at
overlevelsen har økt de siste årene,
forteller Sjåheim. Trolig på grunn
av økt oppmerksomhet rundt
diagnosen.
– På Rikshospitalet har vi flere
pasienter som fortsatt lever mer
enn ti år etter at de fikk diagnosen.
Oppfølging av fibrosesykepleiere
Antifibrotisk behandling gir ofte
plagsomme bivirkninger som er
verst i starten av behandlingen.
Det er derfor viktig at pasienten
får god oppfølging av fibrosesykepleier eller lege i oppstartsfasen for
å forhindre at pasienten avbryter

behandlingen.
– Hvordan er ekspertisen om
diagnosen blant sykepleiere generelt?
– Pasientgruppen er liten, og
selve sykdommen er ikke så godt
kjent. Derfor trengs det generelt
mer kunnskap om dette hos sykepleierne, sier fibrosesykepleier
Saida Overgaard.
Kollega Camilla Knudsen er enig.
– IPF er en sykdom som ikke
nødvendigvis synes utenpå den
enkelte, og mange opplever å bli
møtt med liten forståelse i hverdagen, forklarer hun.
– Større oppmerksomhet rundt
sykdommen kan forhåpentligvis
være med på å skape bedre forståelse
i samfunnet, øke pasienttilbudene,
samt bidra til at helsepersonell
kan få en felles tilnærming for
oppfølging av både pasienter og
pårørende.
Usikkert antall
Tall fra USA tyder på at det er en
reell økning av tilstanden. Menn
over 60 år som er tidligere røykere
er mest utsatt. Eksponering for
potensielle skadelige partikler som
pustes inn i yrkessammenheng
og fra omgivelsene for øvrig kan
også bidra til sykdomsutviklingen.
Det er omdiskutert i hvilken grad
eventuelle kroniske virusinfeksjoner
i lungene eller sure oppstøt fra

Vil du lære mer om
lungefibrose?

magesekken forårsaker IPF.
– I likhet med andre land har vi
ingen sikre tall for hvor mange som
får eller lever med IPF i Norge. Det
er anslagsvis mellom 250-500 nye
pasienter hvert år i Norge, forteller
Sjåheim.
Per idag jobbes det også med å utarbeide
pasientinformasjon som vil bli tilgjengelig
på HelseNorge.no.

Tone Bjørg
Sjåheim
Lege ved OUS
Rikshospitalet

Saida Overgaard
Fibrosesykepleier

Camilla Knudsen
Fagutviklingssykepleier

Les mer på:
www.belung.no

IPF191126-100518

I

diopatisk lungefibrose,
også kalt IPF, er en kronisk
lungesykdom med pågående
arrdannelse i lungevevet, og
som i hovedsak rammer eldre,
forklarer Tone Bjørg Sjåheim,
lege ved OUS Rikshospitalet.
Idiopatisk betyr at vi ikke kjenner
årsaken til sykdommen.
– Ved at normalt lungevev
gradvis blir ødelagt og erstattet
med arrvev, blir lungene mindre
elastiske og pustekapasiteten går
ned. Arrdannelsen gjør at oksygen
i mindre grad kommer over fra
lungeblærene og ut i blodomløpet,
og videre ut i kroppen.
Dette medfører som oftest tungpustethet, spesielt ved anstrengelse,
og tørrhoste. Lignende symptomer
forekommer også ved andre og mer
vanlige sykdommer som kols og
hjertesvikt.
– Det er derfor ikke uvanlig at
IPF blir feildiagnostisert i tidlig
fase, sier hun.

Å leve med IPF (Idiopatisk lungefibrose)
For pasienter og pårørende

Hvordan leve et best
mulig liv med IPF?
Denne håndboken er skrevet til deg som har fått
diagnosen idiopatisk lungefibrose (IPF) og dine
pårørende. Den inneholder råd og inspirasjon til
hvordan du kan leve godt med sykdommen.

Ønsker du et gratis eksemplar av boken?

NO/ESB/1911/0014

(19347) artell.no

Bestill boken på: www.roche.no/ipf

Roche Norge AS • Brynsengfaret 6b, Postboks 6610 Etterstad, 0607 Oslo
Sentralbord: 22 78 90 00 • Epost: pharma.norge@roche.com • www.roche.no

Nasjonal kompetansetjeneste for
barne- og ungdomsrevmatologi
Nasjonal kompetansetjeneste for barneog ungdomsrevmatologi, NAKBUR, er
lagt til Revmatologisk seksjon, Barne- og
ungdomsrevmatologisk enhet på Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus.
NAKBURs overordnede mål er at helsepersonell som møter barn og unge med
en kronisk revmatisk sykdom i Norge skal
ha tilgang til oppdatert, kvalitetssikret,
forskningsbasert kunnskap om utredning
og behandling av barneleddgikt, autoimmune bindevevssykdommer og andre
sjeldne barnerevmatologiske tilstander (018 år), slik at pasientene kan få best mulig
utredning og behandling uansett hvor de
bor og behandles.
Revmatologiske sykdommer hos barn og
unge 0 til 18 år består av mange ulike diagnoser, og mange er både usynlige og sjeldne.

www.oslo-universitetssykehus.no/nakbur

Den mest sjeldne av disse er systemisk
barneleddgikt, der det i Norge kun er ca. 5
- 15 nye tilfeller i året.
Andre sjeldne barnerevmatologiske diagnoser er juvenil SLE (Lupus), juvenil dermatomyositt (JDM), blandet bindevevssykdom (MCTD) og kronisk systemisk
vaskulitt. Den gjennomsnittlige forekomst
av disse sykdommene sett under ett er totalt 12 - 15 nye tilfeller i Norge per år.

Se NAKBURs nettside for bl.a.
informasjon om sykdommene
og medisinene
faglige anbefalinger
vaksinasjon
brosjyrer for nedlasting
brukerhistorier
arrangementer og nyhetsbrev

mroislan@ous-hf.no
tlf. 23073896
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Systemisk barneleddgikt:

En tøff sykdom med
gode prognoser
Systemisk barneleddgikt er en aggressiv sykdom, og den alvorligste
formen for leddgikt. Heldigvis vokser så mange som fire av fem barn av
seg sykdommen, og kan leve et friskt og aktivt liv uten medisiner.

S

TEKST: MARTE FRIMAND / FOTO: VERONIKA RYPDAL, GETTY IMAGES, PRIVAT

ystemisk barneleddgikt, eller
systemisk juvenil
idiopatisk artritt
(JIA), er en sjelden
betennelsesaktig
sykdom som kjennetegnes ved høy feber, utslett og
hovne, vonde ledd. I motsetning
til andre typer barneleddgikt som
hovedsakelig rammer ledd, er
feber og utslett dominerende ved
den systemiske typen, sier Ellen
Berit Nordal, spesialist i pediatri
og overlege med barnerevmatologi
som arbeidsfelt ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.
Noen barn får også betennelse i
hjerteposen, i lungehinner eller i
bukhinne, og lever og milt kan bli
forstørret.
Vanskelig å stille rask diagnose
Ifølge Nordal, får rundt 150-200
barn barneleddgikt hvert år i
Norge. Av disse er det under fem
prosent som får den systemiske
formen.
- Sykdommen kan starte på
mange ulike måter, men det er

vanligvis en dramatisk sykdom
der foreldrene ser at barnet er
akutt sykt. Barnet blir som regel
sendt raskt til nærmeste sykehus,
sier Nordal.
Utfordringen videre er å stille
riktig diagnose. Det finnes ingen
enkel test som kan fortelle om barnet har systemisk barneleddgikt.
- Det kan være en utfordring
for legene som møter disse barna.
Man må se på hele bildet med de
klassiske symptomene, kliniske
funn og blodprøver, sier Nordal.
Viktig å utelukke andre sykdommer
Det finnes god behandling for
systemisk barneleddgikt. Derfor er
det viktig å få stilt rett diagnose så
tidlig som mulig.
- Samtidig er det viktig å utelukke andre sykdommer som
infeksjoner eller leukemi, som
trenger helt annen behandling.
Legene trenger som regel noen
dager for å være sikker på rett diagnose, sier Nordal, og legger til at
noen ganger behandles disse barna
med antibiotika i starten.
- Og det er ikke nødvendigvis

feil. Dersom det er snakk om en
alvorlig infeksjon, som er mye
hyppigere enn systemisk barneleddgikt, er det riktig å behandle
den raskt og heller avslutte når
man er trygg på at det ikke dreier
seg om en infeksjon, sier hun
videre.
Nye effektive medisiner
Nordal forteller at det har skjedd
et skifte rundt behandlingen av
systemisk barneleddgikt de senere
årene.
- Tidligere ble alle behandlet med
betennelsesdempende medisiner,
som oftest kortison. Men disse
hadde betydelige bivirkninger. Det
siste året har man gått over til å
starte rett på en såkalt biologisk

Ellen Berit Nordal
Spesialist i pediatri
og overlege med
barnerevmatologi
som arbeidsfelt ved
Universitetssykehuset
Nord-Norge i Tromsø
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En av de heldige: Systemisk barneleddgikt er en vanskelig diagnose å stille. Emma Westberg ble akutt syk med flere ulike symptomer,
men naboens kunnskap og bakgrunn gjorde at hun fikk diagnosen allerede samme dag.

medisin, som er en målrettet og
veldig elegant behandling uten så
mye bivirkninger, sier Nordal.
Biologiske medisiner har også
gjort det unødvendig med beinmargstransplantasjon.
Fire av fem barn blir friske
Selv om systemisk barneleddgikt kan være en svært aggressiv
sykdom, har den ofte begrenset
varighet og mange blir spontant
friske. Nordal har utført en unik
befolkningsbasert studie der hun
og kollegene hennes har fulgt over
500 barn fra definerte geografiske
områder i Norden med barneleddgikt gjennom over 18 år.
- Studien viser at så mange som
fire av fem barn med denne sykdommen kan slutte med medisiner, og
leve et friskt og aktivt liv, sier hun.
Ble akutt syk på nyttårsaften
Emma Westberg er 19 år i dag, og
har hatt systemisk barneleddgikt
siden hun var 11. Hun ble akutt syk
på nyttårsaften 2011.
- Jeg hadde vært frisk hele dagen,
men plutselig fikk jeg utslett over

hele kroppen, feber og hovne ledd,
forteller Emma.
Familien var hos naboen da
Emma ble syk. Naboen skjønte
med en gang hvilken sykdom det
var snakk om, siden hun både var
sykepleier og hadde leddgikt
selv. Hun sendte Emma rett til
legevakten. Der fikk 11-åringen
bekreftet diagnosen umiddelbart.
- Jeg var veldig redd. Jeg visste
ikke hva leddgikt var. Men jeg er
glad for at jeg fikk diagnosen så fort,
slik at jeg fikk riktig behandling
med en gang, sier Emma.
Må tilrettelegge på jobben
Fram til 2014, hadde Emma en
del smerter. Så hadde hun en god
periode som varte i fire år. Det siste
året, har smertene kommet tilbake.
Likevel jobber Emma 50 prosent i en
matvarebutikk. Der får hun tilrettelagt arbeidsdagen og kan ta pauser
når hun har behov for det. Emma
reiser jevnlig på behandlingsreiser
til Spania. Der lærer hun mye om
sykdommen, og om nye behandlinger og medisiner.
- Ellers er det mamma som holder

seg oppdatert på sykdommen min.
Hun fikser alt som har med den å
gjøre. Det er ganske greit, sier Emma.
Blir tatt for å være lat
Emma kan som regel gjøre akkurat
det samme som vennene sine. Om
sommeren sparker hun fotball,
men om vinteren må hun ta det
mer med ro. Likevel syns hun det
er vanskelig å ha en usynlig sykdom. Behovet for pauser blir ofte
forvekslet med latskap.
- På ungdomsskolen var det
mange som ikke trodde at jeg
hadde leddgikt. De så at jeg spilte
fotball den ene dagen, mens jeg
måtte være i ro neste dag. Mange
tenkte at så lenge jeg kunne spille
fotball, kunne jeg ikke være syk,
sier Emma.
Noen ganger må hun også være
hjemme fra jobb. Da er det ikke
uvanlig at hun får høre at hun bare
ikke gidder å jobbe.
- Folk tror jeg er lat. De skjønner
ikke hvor mye smerter jeg har
når sykdommen er aktiv. De aner
virkelig ikke hvordan det er, sier
Emma oppgitt.
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MORBUS CROHN

Venter på ny medisin
I snart ett år har Vilde Elise Ellefsen ventet på å få prøve en
ny medisin mot tarmsykdommen Morbus Crohn. Ventetiden
har vært frustrerende og smertefull.
TEKST: KATRINE ANDREASSEN / FOTO: PRIVAT

D

a hun var sju år,
begynte Vilde Elise
Ellefsen (20) å få
plager i fordøyelsessystemet. Det
startet med magesmerter, og etter
hvert fikk hun også blødninger.
– Jeg spiste nesten ikke, så jeg
hadde flere typiske tegn på sykdommen, sier hun.
Sykdommen hun snakker om
heter Morbus Crohn, og er en
kronisk inflammatorisk tarmsykdom som kan angripe hele
fordøyelsessystemet. Den kan gi
symptomer som magesmerter,
diaré eller forstoppelse, blod i
avføringen, nedsatt appetitt,
kvalme, oppkast og vekttap.
Nytt legemiddel
Heldigvis fantes det medisiner
mot sykdommen, men dessverre
viste det seg at Vilde Elise ikke
kunne bruke dem.
– Jeg har vel prøvd fire forskjellige
medisiner. To av dem virket, men
så utviklet jeg allergi mot dem.
Den tredje hadde effekt i tre år
før den plutselig mistet effekten,
og nå er jeg i gang med den fjerde
medisinen. Denne skulle dempe

betennelsen, men har ikke begynt
å fungere, sier hun.
Gleden var derfor stor da hun
fikk vite at det hadde kommet
et nytt biologisk legemiddel
som kunne hjelpe henne. Dette
hadde hatt god effekt for en del
Crohns-pasienter som ikke hadde
respondert godt nok på andre
medisiner.

Det er forferdelig å vite
at det finnes en medisin
jeg ikke får prøve. Da
hadde det vært mye
bedre om det ikke
fantes noen medisin.
Utlagt tarm
Gleden ble imidlertid kortvarig, for
selv om medisinene var godkjente
i januar 2019, gjorde nye regler hos
beslutningsforum at pasientene
må vente helt til 2020 før de kan ta
medisinene i bruk.
– Det er forferdelig å vite at det
finnes en medisin jeg ikke får
prøve. Da hadde det vært mye
bedre om det ikke fantes noen
medisin. Vi har også tilbudt oss å
betale medisinen selv, men heller

ikke det var mulig, sier Vilde Elise,
som har hatt et tøft år med mange
plager hun kanskje kunne vært
foruten.
– Tarmene mine tålte ikke
ventetiden og hele tykktarmen er
koblet av fordøyelsessystemet, slik
at den får hvile seg. Jeg har fått
utlagt tarm og en medisin som
skulle dempe betennelsen, men
denne ser ikke ut til å virke. Jeg
har fortsatt blødninger og smerter,
sier hun.
Vil bli røykdykker
Det å få utlagt tarm var tøft for
20-åringen.
– For meg var det noe av det
verste jeg kunne tenke meg. Jeg
var redd kjæresten ville gå fra meg,
men han har vært her for meg
hele tiden, sier hun.
I dag er hun vant til å ha pose på
magen, men hun håper på å få lagt
tarmen tilbake når hun får begynt
på de nye medisinene. Dette er
nødvendig for at hun skal kunne
gå videre med fremtidsplanene
sine.
– Det har vært vanskelig for
meg å fullføre videregående skole,
men nå har jeg endelig tatt den
siste eksamenen. Målet er å jobbe

i brannvesenet som røykdykker,
og da kan jeg ikke ha utlagt tarm,
sier hun.
Vanligere sykdom
Fortsatt håper og tror Vilde Elise
at hun vil bli helt frisk. Hun er en
positiv jente, som elsker å være
i aktivitet. Det å gi opp er ikke et
alternativ. Hun trener og jobber
parallelt med at hun har fullført
skolegangen, for det verste hun
kan tenke seg er å være sykemeldt.
– Jeg håper jeg får prøve den nye
medisinen i januar, men vet ennå
ikke noe sikkert. Jeg ser imidlertid
at stadig flere sliter med denne
sykdommen, og det gir håp om at
det jobbes hardere for at vi skal få
et godt behandlingstilbud. Da jeg
ble syk var det nesten ingen som
hadde hørt om sykdommen, men
i dag hører jeg rett som det er om
nye som har fått diagnosen, sier
hun.
Alvorlige konsekvenser
Det å ikke få god nok behandling
kan få alvorlige konsekvenser for
pasienter med Crohns.
– Det kan føre til forringet
livskvalitet, og de kan bli nødt til å
opereres og få stomipose på magen.

Janssen-Cilag AS Postboks 144, NO-1325 Lysaker, Norway
Tel +47 24 12 65 00, Fax +47 24 12 65 10, www.janssen.com/norway
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- Jeg håper jeg får prøve den nye medisinen i januar, men vet ennå ikke noe sikkert. Jeg ser imidlertid at stadig flere sliter med
denne sykdommen, og det gir håp om at det jobbes hardere for at vi skal få et godt behandlingstilbud, forteller Vilde Elise Ellefsen.

Pasientene kan også utvikle trange
partier i tarmen, som må fjernes
med operasjon, sier Bjørn Moum,
professor og gastroenterolog ved
Oslo Universitetssykehus.
Hos noen kan dette resultere i
gjentatte operasjoner, slik at de til
slutt har for lite tarm igjen til å leve
på maten de spiser. Noen pasienter
får også problemer med innvendige
byller og innvendige tuneller med
infeksjoner. Dette kan føre til livstruende blodforgiftning, lekkasje
av avføring til hud, urinblære med
infeksjoner, nyreskader og lekkasje
av avføring til underlivet hos
kvinner.
– Kvinner kan få vansker med å
bli gravide og økt risiko for abort.
Det er altså ikke kun snakk om
livskvalitet, men situasjonen kan
bli livstruende på sikt, sier han.

Prisen er avgjørende
Moum forteller at det ikke skal
være regionale forskjeller med
tanke på tilgang til medisiner,
men en studie har vist at det er
forskjeller når det gjelder hvordan
medisinene brukes.
– Biologisk medisin brukes mer
noen steder enn andre, og dette
kan få konsekvenser for pasientene.
Disse forskjellene er uttrykk for
forskjellig holdning blant spesialister og behandlingstradisjoner
på sykehusene rundt det å bruke
spesielt nylig godkjent, biologisk
medisin, sier han.
Den nye medisinen Vilde Elise
venter på, ble godkjent til bruk for
Crohns sykdom i fjor. I oktober i år
ble den også godkjent for ulcerøs
kolitt. Prisen er avgjørende, og om
legemiddelfirmaet tilbyr medisinen

Bjørn Moum
Professor og
gastroenterolog
ved Oslo
Universitetssykehus

til lav nok pris i forhold til myndighetenes krav om helseøkonomisk
forsvarlighet, ser vi først 23. januar
2020. Før dette vet verken legene,
Vilde Elise eller andre som venter
når og om de vil få tilgang på
medisinen.
– Jeg tror imidlertid det er
stor sannsynlighet for at den
blir tilgjengelig for foreskriving
av spesialister i fordøyelsessykdommer, sier Moum.

En verden uten immun- og betennelsessykdommer.
Det er vår visjon.
I Janssen liker vi å tenke stort. Vårt håp for immun- og betennelsessykdommer er intet unntak.
Gjennom forskning og samarbeid ønsker vi å transformere dagens behandling av sykdommer som plakkpsoriasis, psoriasisartritt og
Crohns sykdom – og for fremtiden å kunne forebygge.
Disse sykdommene rammer mennesker over hele verden. Vår drøm er en fremtid uten smerter og problemer for alle de som er rammet.
Vi streber kontinuerlig etter å drive forskningen videre og levere banebrytende medisiner som kan gi disse menneskene et bedre liv.
Vi er Janssen. Vi samarbeider over hele verden for å skape bedre helse.
Les mer på www.janssen.com/norway/

JC-180317-2 2019/11 CP-103998
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PULMONAL ARTERIELL HYPERTENSJON

Viktig med tidlig
diagnose ved pulmonal
arteriell hypertensjon
Pulmonal arteriell hypertensjon (PAH) er en sjelden lungelidelse som fører til høyresidig hjertesvikt dersom den ikke blir
behandlet. Veldig mange får ikke diagnosen før alvorlig hjertesvikt har utviklet seg. Nå ønsker pasientforeningen større
kunnskap om diagnosen for å forebygge feildiagnoser.
TEKST: MARTE FRIMAND / FOTO: ANDERS BERGERSEN, PRIVAT

E

n dag i 2010 ble Sølvi
Molnes akuttinnlagt
på sykehuset etter å
ha tatt en EKG hos
fastlegen. Da hadde
hun vært syk i fire år,
uten å ha fått riktig
diagnose. Molnes hadde hatt alle de
klassiske symptomene, som tung
pust ved anstrengelse, tretthet,
svimmelhet og besvimelser, brystsmerter, hovne bein og ankler, og
åndenød om natta.
- Jeg ble tilbudt antidepressiva,
og jeg fikk beskjed om at jeg var
lat og måtte begynne å trene, sier

Molnes, som i dag er leder av LHL
PAH-foreningen i Norge.
Lett å gi feil diagnose
Ved PAH er blodårene i lungekretsløpet innsnevret slik at trykket
i det lille kretsløpet blir for høyt.
Ubehandlet fører sykdommen
til høyresidig hjertesvikt fordi
hjertet må jobbe ekstra hardt for å
forsyne lungene med blod. PAH er
en kronisk, alvorlig sykdom med
dødelig utgang dersom den ikke
blir behandlet.
Sykdommen gir mange diffuse
symptomer som lett kan forveksles

PAH – Sykdommen som
kan få enhver bakke
og trapp til å føles som
Mount Everest
Pulmonal arteriell hypertensjon
(PAH) er en sjelden, men alvorlig
sykdom, som kan forekomme i
alle aldre.
Les mer på PAH-FORUM.NO

med mange andre diagnoser. Det
er ikke uvanlig at PAH-pasienter
får diagnoser som astma, psykiske
diagnoser, ME, andre hjertesykdommer, anemi eller magetarmsykdommer.
Fastlegene bør være obs
Selv om Molnes selv fikk diagnosen
så sent at hjertesvikt allerede hadde
utviklet seg, har hun forståelse for
at det er vanskelig for helsepersonell
å sette riktig diagnose. I Norge
regner man med at rundt 200
mennesker har diagnosen.
- Jeg er spesialsykepleier selv, og

De siste ti årene,
har det kommet
nye PAH-medisiner
som noen pasienter
responderer veldig
godt på. Man skal
kun et drøyt tiår
tilbake i tid før det
knapt fantes noen
medisiner mot PAH.

har jobbet mange år med lungesyke, også med mennesker med
PAH. Likevel tenkte jeg ikke tanken
da jeg selv fikk sykdommen, sier
Molnes, og legger til at helsepersonell trenger mer informasjon om
sykdommen.
- Det er veldig viktig at fastlegen
tenker at det kan være noe annet
i møte med pasienter med disse
symptomene. Tar man en EKG av
hjertet, vil man ofte se at noe er
galt. Videre bør det tas en ultralyd
av hjertet. Den viser gjerne at høyre
hjertekammer er forstørret.
Sikker diagnose kan kun stilles
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sine, men hun fikk beskjed om at
hun var i dårlig form og at hun
måtte begynne å trene.
- Min utfordring var at jeg på det
tidspunktet var veldig overvektig,
men jeg følte veldig sterkt at det
ikke var riktig å trene. Jeg kjente at
det skjedde noe inne i brystkassen
min når jeg anstrengte meg, sier
Øwre.
Ble oppdaget i siste liten
I årene som fulgte, var Øwre inn og
ut av ulike sykehus, ofte på grunn
av det legene mente var astmaanfall. Ingen tenkte tanken på at
det kunne være noe annet. I 2012
fant legene en bilyd på hjertet. Da
ble det endelig tatt flere undersøkelser, blant annet ultralyd av
hjertet. Der kom det tydelig frem
at høyre side av hjertet var altfor
stor, og at Øwre hadde alvorlig
hjertesvikt. Da hadde hun også 20
liter væske i kroppen, hovedsakelig
i buk og bein.
- Hadde ikke dette blitt oppdaget
på daværende tidspunkt, hadde det
mest sannsynlig gått skikkelig ille
med meg, sier Øwre.
Aldri vært i så god form som nå
Øwre ble satt på medisiner, og
fikk en umiddelbar og veldig god

Sølvi Molnes
Leder av LHL
PAH-foreningen
i Norge

Ina Lill Torp Øwre
Lever med
pulmonal arteriell
hypertensjon

ved direkte måling av trykket i
lungearterien gjennom en høyresidig hjertekarterisering.
Finnes gode medisiner
Man kan ikke stoppe utviklingen
av sykdommen, men med riktig
behandling kan man bremse den.
- De siste ti årene, har det kommet
nye PAH-medisiner som noen
pasienter responderer veldig godt
på. Disse reduserer blodtrykket ved
å redusere spenningen i blodårene.
Man skal kun et drøyt tiår tilbake i
tid før det knapt fantes noen medisiner mot PAH, sier Molnes.
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virkning av dem. I dag trener hun
mer enn hun noen gang har gjort
før. Hun deltar jevnlig på spinning
og går turer i fjellet.
- Jeg har aldri vært i så god form
før. Jeg er heldig, og legene har ikke
satt noen begrensninger for hva
jeg kan gjøre fysisk, sier Øwre, men
legger til at hun også har dager der
energien er på bunn og hun ikke
kommer seg ut av sofaen.
- Den største utfordringen i
hverdagen er fatigue. Det påvirker
arbeidsliv, sosialt liv, familie og
venner. En del av diagnosen ble
også å takle at jeg ikke kan få barn.
Som ung, barnløs kvinne var det en
vanskelig prosess, sier hun.
Synd den ble oppdaget så sent
Øwre forteller at hun syns det er
synd at sykdommen ikke ble oppdaget tidligere.
- Jeg syns det er veldig trist at
sykdommen min ikke ble oppdaget
før. Jo tidligere den blir oppdaget,
jo bedre responderer man som
regel på behandlingen. Men det er
en sjelden sykdom og den likner
på veldig mye annet. Mange får
feil diagnose. Og er man i tillegg
overvektig, som jeg var, kan man
bare glemme å bli tatt på alvor,
avslutter hun.

I tillegg får de fleste også blodfortynnende legemidler for å redusere
risikoen for blodpropp, samt vanndrivende legemidler for å redusere
væskeansamlingen i kroppen, og
dermed lette jobben til hjertet.
Ble oppfordret til å trene
Ina Lill Torp Øwre fikk diagnosen
PAH i 2012. Da hadde hun følt seg
syk siden 2005.
- Jeg ble veldig fort andpusten, og
måtte ta pauser bare jeg hadde gått
opp en trapp, forteller hun.
Øwre snakket med både legen
sin og en psykolog om symptomene
CP-127268 Nov 2019

Generelt om PAH
1. PAH er en forkortelse for pulmonal arteriell hypertensjon.
Pulmonal hypertensjon er ingen sykdom i seg selv, men en
samlebetegnelse for flere tilstander, som gir høyt trykk i lungearteriene, og PAH er en av dem. PAH skyldes at lungenes
blodkar blir innsnevret, hvilket fører til det økte blodtrykket.
2. PAH gir blant annet symptomer som kortpustethet,
trøtthet, svimmelhet, brystsmerter og følelsen av å være
nær å besvime.

3. PAH beskrives normalt som en hjerte- og lungesykdom.
Selv om det er blodtrykket og motstanden i lungens
blodkar, som er økt ved PAH, påvirker sykdommen med
tiden også hjertet.1
4. Ved PAH er det en ubalanse i karsammentrekkende og
karutvidende stoffer i cellelaget som omgir blodkarene.
Stoffene er endothelin, prostacyklin og nitrogenoxid.
Denne ubalansen medvirker til at karene blir innsnevret.2

Actelion, a Division of Janssen-Cilag International NV, represented by Janssen-Cilag AS | Norge | +47 24 12 65 00 | jacno@its.jnj.com
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MIGRENE

Migrene er mye mer
enn en vanlig hodepine
Mange nordmenn lever med ubehandlet migrene. Det til tross for at det finnes
legemidler som har god effekt både på akutte anfall og til forebygging.
TEKST: KATRINE ANDREASSEN / FOTO: SANDVIKA NEVROSENTER, GETTY IMAGES

M

igrene er en
nevrologisk
anfallssykdom.
Hodepine er
det viktigste
symptomet,
men sykdomsbildet er større enn som
så. Andre vanlige symptomer er
kvalme eller at man ikke tåler lys,
lyder og lukter, sier nevrolog Aud
Nome Dueland.
Mange opplever også at hodepinen forverres ved fysisk aktivitet
og at den kognitive evnen reduseres,
slik at det å lese, se på skjerm og
fokusere på arbeidsoppgaver blir
vanskelig.
Mange symptomer
Selv om smertene og plagene
er sterke, forteller hun at det er
en del som forveksler dem med
vanlig spenningshodepine. Særlig
dersom nakkesmerter er en av
plagene.
– Noen kan også få nevrologiske
symptomer som synsforstyrrelser
og flimring for øynene før eller
under anfallet, prikking i armer
eller ansikt og vansker med å finne
ord. Et mer sjeldent symptom er å
miste kraft i arm eller ben, sier hun.
Et migreneanfall – altså selve
hodepinen - varer som regel
mellom fire og 72 timer, men de

andre symptomene kan komme
før og vare lenger.
– Det betyr at plagene kan
vare veldig lenge hvis de ikke
behandles, og pasienten kan
både føle seg nedstemt, sliten,
deprimert og få angstsymptomer,
forteller Dueland.
Lite forståelse
Rundt 900 000 personer i Norge
har hatt migreneanfall minst én
gang i løpet av det siste året, men
for de fleste er plagene moderate.
For dem som sliter med kronisk
migrene har derimot sykdommen
stor innvirkning på livskvaliteten.
– Det gjelder omtrent åtte prosent av dem som har migrene, eller
én til to prosent av befolkningen.
Definisjonen på kronisk migrene er
at man har hatt hodepine mer enn
15 dager, hvorav migrene minst
åtte dager, i måneden de siste tre
månedene, sier hun.
Dueland forteller at det for
mange er en ekstra belastning at
sykdommen ikke syns på utsiden
og at andre ikke skjønner hvor ille
den er. I de verste periodene vil de
færreste migrenepasientene gå
ut, og derfor har verken venner,
kolleger eller leger sett dem når
anfallene er på det verste.
– Mange får nok høre at «alle
har hodepine iblant», men vanlig

hodepine kan ikke sammenlignes
med et migreneanfall, sier hun.
Tidlig medisinering
God behandling vil som regel kunne
bidra til å gjøre anfallet mildere
og kortere, men det er viktig at
behandlingen starter raskt. Venter
man for lenge med å ta medisiner,
eller tar for lite i begynnelsen av
anfallet, vil sykdomsperioden ofte
forlenges og forverres.
– Det finnes sju ulike typer spesifikke anfallsmedisiner. Disse kan
du få som nesespray, injeksjoner
eller tabletter, alt etter hva som
passer deg best. I tillegg anbefales
det å bruke forebyggende medisiner,
sier hun.
Også når det gjelder forebyggende medisiner finnes det flere å
velge mellom. Inntil for et år siden
var samtlige forebyggende medisiner legemidler beregnet på andre
sykdommer, som man fant ut at
også hadde virkning mot migrene.
– Nå har imidlertid forskere også
klart å produsere forebyggende
medisiner spesielt beregnet på
migrene, sier hun.
Få bivirkninger
De nye medisinene kalles
CGRP-hemmere.
– Det er veldig spennende at vi
nå har legemidler som kan brukes

Aud Nome
Dueland
Nevrolog

målrettet mot migrene. De virker
dessverre ikke for alle, men noen
har så god effekt at de ikke trenger
annen medisin lenger. Medisinene
har også få bivirkninger, noe som
er spesielt viktig med medisiner
mot kronisk sykdom, sier Dueland.
Det finnes tre varianter av
medisinen, men foreløpig er alle
svært dyre og de finnes ikke på blå
resept.
– Prisen er 5-6000 i måneden,
men nå jobbes det med anbudsrunder fra de som tilbyr medisinen,
hvilket forhåpentligvis vil gjøre
den tilgjengelig for flere, sier hun.
Dueland anbefaler alle som har
minst to til tre anfall i måneden å
gå til fastlegen med sykdommen
sin. Det er mange som lever med
ubehandlet migrene, og dette kan
forverre tilstanden over tid.
– Fastlegen kan tilby forebyggende medisin. Man vil først
forsøke med blodtrykksmedisiner
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eller epilepsimedisiner for å se om de
hjelper, sier hun.
Enkel diagnose
Det å stille diagnosen migrene kan ifølge
Dueland være ganske enkelt.
– Studier viser at de aller fleste som
kommer til legen med anfallshodepine
har migrene. Også i de tilfellene der
verken lege eller pasient tror det er det
som er årsaken til smertene. Årsaken til
dette er nok rett og slett at vanlig
tensjonshodepine sjelden er så ille at
man går til legen med det, sier hun.
Ofte vil også vanlig smertestillende
redusere eller fjerne plagene, mens de
sjeldnere har god nok effekt for dem som
har migrene.
– I tillegg har vi tre enkle spørsmål
som gir en veldig god indikasjon på om
det er snakk om migrene. Er pasienten
lyssky under anfallene, har han eller
hun vært ute av stand til å fungere normalt på grunn av hodepine de siste tre
månedene og er vedkommende kvalm
under anfallene? Svarer pasienten «ja»
på to av tre spørsmål er det 93 prosent
sannsynlighet for at det er migrene,
og svarer vedkommende «ja» på alle
spørsmålene er sannsynligheten på 98
prosent, sier hun.

FAKTA OM MIGRENE
+ Det er flere kvinner enn
menn som har migrene.
+ En del som har barnemigrene vokser det av
seg, men ikke alle.
+ Hver fjerde kvinne mellom
30 og 40 år har migrene.
+ Arv er en viktig risikofaktor.
+ Fysisk aktivitet, variert
kosthold og nok søvn
kan redusere risikoen
for anfall.
+ Mistenker du at hodepinen din er migrene?
Ta en enkel test f.eks hos
hodepinenorge.no.
+ Meld deg inn i en pasientorganisasjon og få mer
kunnskap om hvordan leve
best mulig med migrene.

Medisinske oppdagelser er grunnlaget for det vi gjør.
Gjennom forskning, samarbeid og personlige erfaringer,
utvikler vi legemidler som forbedrer liv.

PP-GZ-NO-0019 / November 2019
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HEMOFILI

Aktivt liv med hemofili
Riktig og god medisinering har hjulpet Mats Henriksen
(29) med utfordringene knyttet til hemofili og idrett.
TEKST: ANDREAS AGUILERA MYRVOLD / FOTO: SARAH CASU

H

elt siden Mats Henriksen
var liten, har han vært
opptatt av idrett og aktivitet, noe som har skapt
utfordringer i hverdagen.
Etter mange år med
prøving og feiling i henholdsvis fotball, golf og innebandy fant
han for fem år siden en idrett som gjorde
at han kunne opprettholde et aktivt liv
som bløder.
— Jeg husker det var en kjip følelse,
både fordi jeg syntes fotball var veldig gøy,
men også fordi jeg falt utenfor det sosiale
miljøet med fotballkameratene mine.
Etter at jeg hadde lagt skoene på hyllen
i tiårsalderen startet jeg å spille golf, noe
som fungerte til jeg ble 18 år gammel. Da
begynte jeg å få blødninger i albueleddene,
og jeg måtte gi opp nok en idrett. Jeg
forsøkte meg også på innebandy over en
periode på ett år, men måtte nok en gang
kaste inn håndkleet, sier Mats som lider
av blødersykdommen hemofili A.
Gjennomført flere skirenn
— Som følge av mange blødninger i
anklene mine gjennom tiden, har jeg
ikke lenger brusk i leddene mine. Dette
begrenser hva slags fysisk aktivitet jeg
kan gjøre. Løping er for eksempel helt
umulig. Jeg måtte være kreativ, og forstod at trening med myke bevegelser ville
fungere bra for meg. For fem år siden
begynte jeg å gå på langrenn, hvor jeg
holder meg til staking og skøyting. Hittil
har jeg gjennomført flere forskjellige
skirenn, blant annet Birkebeinrennet og
et skimaraton på henholdsvis 54 og 42
kilometer, legger han til.
Grunnet uforklarlig hjerneblødning i
ettårsalderen, var Mats det første barnet
i Norge som startet med profylaktisk
behandling, en forebyggende behandling
som har gitt han langt bedre forutsetninger
enn de som har startet med behandling før
utviklingen gjorde fremstøt.
— Med tanke på alvorligheten og flaksen
jeg hadde, samt det at jeg ikke fikk varige

skader, er det et privilegium å være den
første i Norge om fikk starte på forebyggende behandling. Jeg har en eldre
bror, samt en onkel som begge er blødere,
og som startet med en annen behandling
enn det jeg gjorde. Det betyr også at de
har hatt helt andre forutsetninger enn
meg, noe som poengterer viktigheten
av medisinen vi blødere er avhengig av,
fortsetter han.

Viktigheten av det å kunne holde
meg i aktivitet er for meg mer enn
kun å styrke leddene mine, og å
holde kroppen vedlike. Det handler
også om økt livskvalitet.
Avhengig av gode medisiner
Mats trener i dag mellom tre og fem
dager i uken. Men for at det i det hele tatt
skal være mulig er han helt avhengig av
gode medisiner.
— I dag setter jeg medisiner intravenøst
annenhver dag for å fylle på faktoret
jeg mangler (faktor 8). Jeg setter også
betennelsesdempende medikamenter hver
eneste dag, og denne kombinasjonen gir
meg muligheten til å leve et aktivt liv.
Viktigheten av det å kunne holde meg i
aktivitet er for meg mer enn kun å styrke
leddene mine, og å holde kroppen vedlike.
Det handler også om økt livskvalitet. Det
å kunne gå en lang tur på rulleski etter en
hektisk arbeidsdag, fungerer som terapi
for meg, noe som igjen gjør at jeg kan
nullstille og være beredt for morgendagen,
sier han.
— Riktig og god medisin er viktig for
at blødere skal kunne leve et aktivt liv.
Samtidig tror jeg det er viktig at hver og
en bløder ikke mister motet, og lytter til
sin egen kropp – og finner den treningsformen som fungerer for deg. Vi har alle
forskjellige utfordringer og forutsetninger,
men med gode medisiner, kreativitet og
veiledning skal de alle fleste blødere
kunne leve et aktivt liv, avslutter Mats.

Jeg vil velge
veien selv
Liberate Life – Living Life Beyond Haemophilia er
en visjon der folk som deg utfordrer status quo.
Enten du drømmer om å reise, holde deg i form,
skape en fantastisk karriere eller noe helt annet.
Liberate Life kan inspirere deg til fortsatt å strekke
deg mot nye mål. Finn gode råd, veiledning og møt
andre med hemofili på nettstedet vårt.
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Vi håper det kan inspirere deg til å slippe deg løs
liberatelife.no

Swedish Orphan Biovitrum A/S
Dronning Eufemias gate 16, 0191 OSLO, www.sobi.no

LIBERATE
LIFE
living life
beyond haemophilia

changing haemophilia

®

Novo Nordisk har forpliktet seg til å arbeide for å løse
udekkede medisinske behov for pasienter med hemofili.

Våre tre fokusområder for
changing haemophilia® er:

• Kunnskap om og tilgang
til behandling
• Leddhelse
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• Forskning

CARL LYONS
Carl lives in Denmark and has haemophilia A
Changing Haemophilia® is a trademark owned by Novo Nordisk Health Care AG and the Apis bull logo is a registered trademark of Novo Nordisk A/S.
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En verden uten immun- og betennelsessykdommer.
Det er vår visjon.
I Janssen liker vi å tenke stort. Vårt håp for immun- og betennelsessykdommer er intet unntak.
Gjennom forskning og samarbeid ønsker vi å transformere dagens behandling av sykdommer som
plakkpsoriasis, psoriasisartritt og Crohns sykdom – og for fremtiden å kunne forebygge.
Disse sykdommene rammer mennesker over hele verden. Vår drøm er en fremtid uten smerter og
problemer for alle de som er rammet. Vi streber kontinuerlig etter å drive forskningen videre og
levere banebrytende medisiner som kan gi disse menneskene et bedre liv.
Vi er Janssen. Vi samarbeider over hele verden for å skape bedre helse.
Les mer på www.janssen.com/norway/

I Janssen liker vi å tenke stort. Vårt håp for immun- og betennelsessykdommer er intet unntak.
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Gjennom forskning og samarbeid ønsker vi å transformere dagens behandling av sykdommer som
plakkpsoriasis, psoriasisartritt og Crohns sykdom – og for fremtiden å kunne forebygge.
Disse sykdommene rammer mennesker overJanssen-Cilag
hele verden.
Vår drøm
er en
fremtid
uten smerter og
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problemer for alle de som er rammet. Vi streber kontinuerlig etter å drive forskningen videre og
levere banebrytende medisiner som kan gi disse menneskene et bedre liv.
Vi er Janssen. Vi samarbeider over hele verden for å skape bedre helse.
Les mer på www.janssen.com/norway/

ET NORMALT LIV
– ET BRA LIV
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Bayer er et globalt life science selskap med mer enn 150 års erfaring og kompetanse innen helse
og landbruk. Vi forsker og utvikler produkter og tjenester for å bidra til bedre helse for mennesker,
dyr og planter. Vi jobber nær helsetjenesten for å kunne bidra til bedre livskvalitet hos barn,
ungdom og voksne med hemofili. For mer informasjon se www.bayer.no.

Bayer AS, Box 193, 1325 Lysaker
Telefon: 23 13 05 00
www.bayer.no

