
 
Skriftlig innspill fra Hjernerådet til Stortingets Helse- og omsorgskomite  
om Dokument 8:221 S (2020–2021) om å sikre at MS-pasienter får tilbud om 
stamcellebehandling, enten i Norge eller i utlandet, finansiert av staten 
 

Stamcellebehandling som standardbehandling sikres gjennom støtte til RAM-MS-studien i 

Bergen  

 
Hjernerådet mener at stamcellebehandling må bli standardbehandling for norske MS-
pasienter, slik at de pasienter som dette er den rette behandlingen for, kan få gjennomført 
stamcellebehandling i Norge. Den raskeste veien for å få realisert slik standardbehandling, er 
fortsatt økonomisk støtte til RAM-MS-studien som nå gjennomføres ved Haukeland 
universitetssjukehus i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for MS.  
 
I Revidert nasjonalbudsjett for 2020 bidro FrP gjennom budsjettforhandlingene på Stortinget 
til 20 mill. kr. mer til RAM-MS-studien. Dette har gjort det mulig å øke antall norske MS-
pasienter i studien med 40-50 personer. MS-pasienter som tidligere har blitt behandlet med 
rituksimab, er blitt inkludert. Økt tempo i RAM-MS-studien er den måten som vil føre raskest 
til målet om å få stamcellebehandling for MS-pasienter som standardbehandling i Norge.  
 
En generell rett for MS-pasienter til stamcellebehandling i utlandet vil Hjernerådet ikke 
anbefale, siden stamcellebehandling ikke er den rette behandlingen for alle MS-pasienter. 
Det er legene i samarbeid med pasientene som må avgjøre hva som er den beste 
behandlingen for den enkelte pasient. Det gir trygghet og sikkerhet for mennesker.  
 
Hjernerådet vil for øvrig understreket at det er viktig å øke hjerneforskningen i Norge 
dersom vi skal få hjulpet MS-pasienter og andre hjernepasienter, og få gitt dem best mulig 
behandling. Aller helst skulle hjernepasienter fått en helbredende kur.  
 
Det er store kunnskapshull når det gjelder hjernen og nervesystemet. Bare i ca. 25 år har vi 
hatt redskaper til å kunne se inn i levende hjerner. Som følge av bl.a. dette har 
hjerneforskningen de siste årene gitt oss mye ny kunnskap. Hjerneforskerne er likevel 
tydelige på at vi fortsatt bare skraper i overflaten av den kunnskapen vi trenger om hjernen 
og nervesystemet for å gi god behandling til hjernepasienter, som bl.a. MS-pasienter. MS 
rammer som kjent i ung alder, med debut av sykdommen i 20-40-årsalderen. Som MS har de 
fleste hjernesykdommer ukjent årsak. Dermed har vi heller ikke helbredende behandling for 
disse sykdommene. Har man først fått en sykdom eller skade i hjernen og nervesystemet, må 
man oftest leve med dette resten av livet. Vi snakker her om den største gruppen av 
kronikere i Norge. Derfor er det så viktig med mer hjerneforskning så vi kan få god 
forebygging, best mulig behandling og riktig rehabilitering av hjernepasienter, deriblant MS-
pasienter.  
 
Med vennlig hilsen Hjernerådet 
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