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håp: Gunn Aas Shaw presiserer at hun har et godt liv, men håper at den nye medisinen Spinraza kan gjøre at hun får tilbake noe av bevegeligheten. alle Foto: ole-Johnny myrvold

KonGsvinGer: Nye 
medisiner gir bedre 
livsutsikter for men-
nesker med sjelden 
muskelsykdom. Men 
med en skyhøy pris 
tørr ikke Gunn Aas 
Shaw å håpe på for 
mye.
AnnA K. EKrE
anna.ekre@glomdalen.no

– Det mest slitsomme er å måtte 
leve med at det blir verre, uten 
å vite når, eller i hvilken grad.

Gunn Aas Shaw har muskel-
sykdommen Spinal muskela-
trofi (SMA). Med unntak av ho-
det og hendene, er hun ute av 
stand til å bevege seg.

– Jeg trenger hjelp til alt, med 
unntak av å tenke og snakke, ler 
Gunn.

Kroppen er stillesittende, 
men 37-åringen er kjapp i re-
plikken. 

– Som jeg pleier å si: praktiske 
problemer har praktiske løsnin-
ger.

På kjøkkenet sitter en av de 
praktiske løsningene: en per-
sonlig assistent. Den står til 
Gunns disposisjon 20 timer i 
døgnet. 

mange dør
Det er vanlig å dele SMA inn i 
tre grupper. Gunn har SMA 
type to. Mange av dem som har 
type en, overlever ikke barneå-

rene. 
– Jeg har hatt lite problemer. 

Med denne sykdommen er det 
ikke selvsagt at man kan puste 
en gang, forteller Gunn

Da hun var liten, kunne hun 
sitte uten støtte. Som fireåring, 
fikk hun sin første rullestol. 
Hun hadde assistent, og skrev 
litt saktere enn de andre på sko-
len, men beskriver barndom-
men som relativt normal. 

Gunn har studerte psykologi 
og spesialpedagogikk i skolen. 

Året etter at hun var ferdig med 
studiene, giftet hun seg, Mye 
har skjedd med kroppen siden 
hun var i 20-årene. Før var be-
vegeligheten bedre, og hun 
kunne for eksempel spise selv. 
Gunn har i dag finmotorikken 
på plass, men ingen kraft.

ny medisin gir håp
Før jul ble medisinen Spinraza 
godkjent i USA. Gunn håper at 
den vil bli tilgjengelig også her i 
landet. Medisinen vurderes nå 

Sykdommen Spinal muskelatrofi gjør den minste ting umulig for Gunn. Prislapp på ny medisin: 6 millioner kroner:

– vil klø meg på hodet når det klør
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håp: Gunn Aas Shaw presiserer at hun har et godt liv, men håper at den nye medisinen Spinraza kan gjøre at hun får tilbake noe av bevegeligheten. alle Foto: ole-Johnny myrvold

teGner: Assistenten må rive arkene ut av tegnebøkene for at Gunn 
skal få tak, men med alt rigget på plass kan hun fargelegge.

venn: De fire hundene er et lyspunkt. Gunn håper den nye medi- 
sinen vil gjøre henne i stand til å være mer med på stellet av hundene.

Sykdommen Spinal muskelatrofi gjør den minste ting umulig for Gunn. Prislapp på ny medisin: 6 millioner kroner:

– vil klø meg på hodet når det klør
av de europeiske legemiddel-
myndigheter (EMA). 

– Jeg håper at Norge, som har 
mulighet, i hvert fall vil hjelpe 
barna med denne sykdommen, 
og så håper jeg jo at vi gamlise-
ne også får være med, smiler 
Gunn.

Spinraza har skapt overskrif-
ter i USA, med en prislapp på 
over seks millioner kroner 
(750.000 amerikanske dollar) 
for det første året med behand-
ling. Hva prisen eventuelt ville 

bli for behandlingen i Norge, er 
ikke klart.

– Noen spør seg kanskje om 
det er verdt det, for at jeg skal 
kunne bevege meg litt mer. 
Selvfølgelig må man forholde 
seg til kostnader, men samtidig 
er vi et av verdens rikeste land, 
og det finnes kun rundt 50 per-
soner med sykdommen i Nor-
ge.

Sliter med smerter
Gunn styrer konstant ryggen på 

stolen sin opp og ned. De fire 
hundene som ligger rundt i 
stua enser det ikke engang.

– Det er min måte å flytte 
trykkpunktene på kroppen.

Gunn sliter med mye smer-
ter, spesielt i ledd, bein, hofter 
og skuldre, For å komme gjen-
nom dagen trenger hun smerte-
lindring. Med unntak av fysio-
terapi, som hun fikk tidligere, 
er smertestillende den eneste 
formen for behandling. Med 
Spinraza kan det endre seg.

KonGSvinGer: Medisi-
nen Spinraza kan forlenge 
livet til pasienter med 
sjelden muskelsykdom, 
mener Foreningen for 
muskelsyke. Ifølge 
Legemiddelverket kan 
medisinen være på plass 
allerede i høst.
AnnA K. EKrE
anna.ekre@glomdalen.no

– Som ei sa det: det hadde 
vært fint om jeg kunne løfte 
kaffekoppen min, eller holde 
hodet mitt mer selv når jeg sit-
ter på i bil.

Slik forklarer leder i sentral-
styret for Foreningen for mus-
kelsyke (FFM), Tone Torp, 
sykdommen Spinal muskela-
trofi (SMA). Nå håper hun den 
nye medisinen Spinraza, som 
er blitt godkjent i USA, snart 
kan hjelpe folk her hjemme. 

vil forlenge livet
– De svakeste med type en av 
SMA vil få forlenget livet sitt. 
For de med de andre typene 
kan det bety at de beholder 
muskelkraften mye lengre. 
Det er en kjempefordel å ha så 
mye krefter som mulig så len-
ge som mulig, sier Torp.

Hun lover at FFM nå skal 
gjøre det de kan for at medisi-
nen også blir tilbudt folk i Nor-
ge og venter utålmodig på 
hvor lang tid norske mulighe-
ter trenger for å få det på plass. 
FFM har jevnlig kontakt med 

kompetansesentrene om me-
disiner for denne og flere an-
dre diagnoser, og vil informe-
re og be om møter med myn-
dighetene.  

– Det er kostbare medisiner 
vi snakker om det er derfor 
viktig å måle effekt. Jeg tror vi 
kommer til å få på plass medi-
sinen, men jeg går med en li-
ten bekymring ja, sier Torp.

Kan være klar til høsten
Enhetsleder for metodevur-
dering og refusjon i Legemid-
delverket, Kristin Svanqvist, 
forteller at det er vanskelig å 
gi et eksakt tidspunkt for når 
medisinen vil kunne få mar-
kedsføringstillatelse i Norge.

– Dersom prosessen går som 
den skal, kan man forvente at 
det kan komme på det norske 
markedet til høsten. Hvorvidt 
den vil finansieres av det of-
fentlige, er ikke vurdert ennå.

dialog med produsent
Legemiddelverket vil snart 
begynne dialogen med produ-
senten, for å få dokumenta-
sjon og opplysninger, som er 
nødvendig for å vurdere om 
det kan gis offentlig finansier-
ing eller ikke.

– En metodevurdering er en 
systematisk måte å vurdere 
om prioriteringskriteriene er 
oppfylt, altså alvorlighet, nyt-
te og ressurs, og hva verdien 
av legemiddelet er i forhold til 
den prisen firmaet forlanger, 
forklarer Svanqvist.

– må vurdere verdi 
i forhold til pris

KrySSer FinGrene: Tone Torp og Foreningen for muskelsyke 
arbeider nå for å få på plass medikamentet Spinraza. Foto: privat

neS: Ved skolestart åpnes nye 
Nes Svømmehall, og nå skal det 
innføres økt svømmeundervis-
ning i skolene. Rådmannen vil 
innvilge 125.000 kroner ekstra 
til skyssutgifter og 105.000 
kroner ekstra til personalutgifter 
for første halvår av skoleåret 
2017/2018. Fra og med 2018 vil 
han innarbeide økningen i 
budsjett og økonomiplan.

Mer svømming i skolen
Glåmdal/neS: Konsu-
lentselskapet SAS Institute 
tror automatisering vil gjøre 
halvparten av jobbene i finans 
i Norge overflødige. Banksje-
fer tror analysen er realistisk. 
Toppsjef Finn Haugan i 
Sparebank 1 utelukker ikke at 
han kan klare seg med halve 
staben, som i dag teller 630 
ansatte, skriver  DN (NTB)

– 50 % kan bli overflødige


