
Mrlskelsykdornrnsr I l\|orye
Er diagnostisk utredning og oryfrlging en selufølge?

Huilke retningslinjer blir fulgt for å finne riktig diagruose for mennesker med en muskelsyhdom?
Huordan oppleuer personer å bli iuaretatt etter øt de har f,tt en diøgnose? (Jndersøkekene jeg gjorde i

forbindelse med min masteroppgaue uiser et klart forbedringspotensiale på flere områder.

I tillegg til å undersøke kvaliteten på utred-
ning og opplølging ønsket vi ogiå å uite
mer om hvilken nytteverdi det systematiske
arbeidet vi har gjort i Tromsø har på dette
leltet.

Hvor mange i Norye?
Vi vet ikke ennå hvor mange personer som
har muskelsykdommer i Norge. Å finne
absolutte tall i en slik undersøkelse er ikke
lett. Diagnoseregistrene ved sykehusene er
ikke helt nøyaktige, og det er ikke sikkert
at alle med en muskelsykdom er innom et
universitetssykehus for utredning. Ikke alie
med muskelsykdom er medlemmer av
FFM heller, eller de ønsker ikke å oppgi
hvilken diagnose de har til medlemsregis-
teret. I tillegg forekommer det fremdeles en
del uklare diagnoser.

Thbell I viser beregninger av mulig antall
personer i Norge med noen av de vanligste
muskelsykdommene. lJtgangspunktet er
beregnet forekomst (prevalenstall) i
Danmark.

Inntil vi har Norsk Muskelregister (se egen
informasjonsboks) oppdatert får vi ikke
sikre prevalenstall for Norge.

0eltakere
Det ble sendt ut forespørsler til 306 per-
soner fra UNNs diagnoseregister og 385
personer via FFMs medlemsregister. Hvem
invitasjonene ble sendt til var ikke kjent for
meg. 208 personer ville delta i under-

Av lrene Lund

søkelsen. A.lle deltakerne eller deres fore-
satte ga samrykke til at jeg skulle få studere
oeres paslentlournaler.

Alle aldersgrupper var representerr med
begge kjønn. Deltakerne kom fra alle fire
helseregionene, nest€n haivparten (46 o/o)

fra Helse Sør-Øst, en tredel (32 o/o) fra
Helse Nord og de øvrige fra Helse Midt-
Norge (9 7o) og Helse Vest (13 %).

Informantene representerte de fleste G71-
diagnosegruppene. Muskeldystrofiene og
myotoniene skilier seg ut som de to store
hovedgrupper. Totalt i materialet er det
klar overvekt av muskeldystrofier mens det
blant Helse Nord-deltakerne er klar over-
vekt av deltakere med myotoni-sykdom.
Denne forskiellen skvldes enten at der er
mange flere.med myotoni i Nord-Norge
enn i resten av landet, eller kanskje heller at
mange personer med myotoni ikke står
innmeldt i FFM. Pasienter utredet ved
UNN kunne få to innkallinser, en fra dia-
gnoseregisterer og en Fra FFM hvis de var
medlem der. Det var altså en overlapping i
de to uwalgene.

0en vanskelige diagnostiseringen
I utgangspunktet ønsket vi å se om delta-
kerne hadde fått oppdatert diagnostisk
utredning i takt med den teknologiske
uwiklinga. Nevromuskulært kompetanse-
senter (NMK) ønsker i størst mulig grad å
tilby pasienter et bredt spekter av under-
søkelser til utredning, slik at vi er sikre på

hvilken diasnose det kan være snakk om.
Derfor konientrerte jeg meg om de til,
gjengeiige laboratorieundersøkelser som er
viktige ledd i utredningen, nemlig varia-
sjon i muskelenzymet CK (Creatin kinase)
og resultatet av EMG (elektromyografi) og
muskelbiopsi. Sist men ikke minst under-
søkte. jeg l.hr.ilk.n grad diagnosene var
genetlsK veflIlseft.

Genetisk verifisering
Ved klinisk mistanke om muskelsvkdom
som lølse av muskelsvakler eller' andre
påvisbarå kliniske funn, er det ønskeiig å få
sikker bekreftelse på diagnosen. Det må
gjøres flere laboratorieundersøkelser. Når
kliniske undersøkeiser oe laboratorie-
undersøkelser peker For eksempel mor en
muskeldystrofi-diagnose, er det som oftest
viktig for pasienten og legen å komme"i må1" på den måten at diagnosen også blir
genetisk verifisert som f.eks. en Duchenne,
Beckers eller Limb girdle muskeldystrofi.
I de siste årene er forskningen på behand-
lingsmetoder kommet stadig lengre, og
dette aktualiserer genetisk verifisering helt
ned på mutasjonsnivå.

Problemet mitt var at jeg kun fikk tilgang
på pasientjournaler ved UNN. Jeg studerte
derfor kun 101 komplette journaler, ikke
for alle 208 deltakerne. For at jeg skulle
kunne sammenligne utredningsmåter
måtte jeg også holde meg til de av delta-
kerne som tilhørte de to største gruppene,
muskeldysrrofi og myoroni. Der ga er

De uwalgte diagnosene i det inrerna-
sjonale klassifiseringssystem ICD- 1 0
C 71 Primære muskelsykdommer
G 7l .0 Muske ldystrofi
G 7l.l Myotone lidelser
G 7 1.2 Medfødte myopatier
C 7 1.3 Mitokondriemyopati, ikke

klassifisert annet sted
G 71.8 Andre spesifiserre primære

muskelsykdommer
C 71.9 Uspesifisert primær muskel-

sykdom

*G 7l : Primære muskelsykdommer i def inferno-
sionole klossifiseringssystemei ICD- 1 0

Tabell l. Beregnede nøkkeltall for de hyppigste primære muskelsykdommer i Norge

Diognose

Beckers muskeldystrofi

Duchenne muskeldystrofi

Facioscapulohumeral muskeldystrofi

Limb girdle muskeldystrofi

Kongenitt muskeldystrofi /myopati

Dystrofia myotonica

Sum de største innen G7l-gruppen*

Beregnel onloll

i Norge

50

r39

208

r42

38

814

FFM-medl. Informonter

2006 i prosiektet

184
51 17

24 13

103 54

8

85 36

28t r32
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utgangspunkt der 32 deltakere hadde
muskeldystrofi og 30 hadde myotoni (og
journal viUNN). Disse to deltakergrup-
pene kunne sammenlignes.

En tredjedel er ikke genetisk testet
Alle deltakere med muskeldystrofi eller
myotoni (148 personer) ble sjekket i for-
hold til om det var gjort biopsiunder-
søkelse eller genetisk testing i Tiomsø.
Resultatene viser at laboratorieundersøkel-
ser er svært viktig i forhold til å skille mel-
lom muskelsykdommer. For at utrednin-
gen skal kunne sirkle inn nøvaktig dia-
g.rose et det viktig at siste hånd på verket
blir den genetiske testingen - forutsatt at
den det handler om ønsker det.

Av alle deltakerne med muskeldystrofi i
mitt materiale hadde bare 60 o/o fitt type-
bestemt sin sykdom genetisk ved
NMK/UNN. Til sammenligning gjaldt det
samme for 80 o/o av de med myotoni-
tilstand. Her er det et klart forbedrings-
potensiale .

Møte med helsevesenet

Det andre spørsmålet vi ønsket å under-
søke er hvordan mennesker med muskel-
sykdom opplever sitt møte med helsevese-

net. Er de fornøyd eller misfornøyd med
det helsevesenet tilbyr? Er det geografiske,
kjønnsmessige eller aldersmessige forskjel-
ler blant de som er fornøyd/misfornøyd?

Denne undersøkelsen viser at ca. en tredel
er fornøyd, en tredel er misfornøyd, mens
nesten halvparten er både/og (se fig. 2).
Det var også muligheter for å utdype hva

de mente gjennom frie kommentarer:

Både og...
Dårlig tilbud fra hjemkommune
Er ikke fornøyd med informasjonen om

TtL' ønnrtop om diagnosen hos fa7fotk
bortsett ifa i 2007!
Wldig bra fasthge! Ellers ingen oppfølging!

Ja, jeg er fornøyd...
Har fitt den info jeg bar ettersPurt.

Ikke stort behou for oppfølging. 77en€r to

ganger pr ube.

Jeg blir sjekket to til tre ganger i årer. Jeg tar
selu kontakt med neurolog priuat.
Årlig innkalling for oppfølging på sykehuset.

Nei, jeg er misfornøyd...
Alt for sjelden og ekstrem suartid på DNA-
test!
Det er for mye tilfeldigheter må ta stort
ansuar se/u.

For dårlig oppfølgtng fa neurolog.
Har ikke uært På noen undersøkeke siden

I 990/1 991.
Mangler fitsioterap| psykologisk hjeQ, opp'

følging på lobah niuå, IP
Ønsher en oppfølging med informatjon ang
be.handling og utuikling i forhold til forsk-
nlngen.

[}e yngste mest fornøyd

Overgangen fra barn til voksen innebærer
endring i oppfølgingssystemet i Norge. De
som har sykdomsdebut i tidlig barnealder
følges gjerne av Barnehabiliteringstjenes-
ten. For de som får funksjonsvansker for
alvor i slutten av tenårene eller i voksen-
alder, er det som regel nevrologisk avdeling
som utreder sykdommen og eventuelt føl-
ger opp, henviser videre eller avslutter med
epikrise (redegjørelse for diagnostiske
undersøkelser og konklusjon).

Da jeg fordelte deltakerne fra de to største

diagnosegruppene i aldersgrupper og
sammenlignet med grad av fornøydhet
med oppfølgingen, kom det fram at de

yngste aldersgruppene opplevde i størst
grad å være fornøyd med oppfølgingen de

fikk (se figur 3). I mitt materiale var det
ikke mulig å påvise markante geografiske
eller kjønnsmessige forskjeller i grad av for-
nøydhet med oppfølgingen.

Kunklusjon 0$ noen tanker til slutt
Den store gledelige konklusjonen etter
denne undersøkelsen er at foreldre med
barn med muskelsykdom i stor grad opp-
lever at barna deres får den oppfølgingen
de bør få. Ingen av foreldrene ga uttrykk

for at de var misfornøyd, og over 80 7o

uttrykte at de er fornøyd med oppføigin-
gen.

Ungdomsgruppen (12 til 17 ir) er i stor
grad fornøyd, selv om 60 7o svarer både/og.
Høyeste prosent med misfornøyd-svar er i
aldersgruppen 3I til 40 iLr.

Konklusjonen er at mange voksne med
muskelsykdom ikke opplever å få den opp-
følgingen de trenger for å mestre sin livs-
sltuas]on.

Hvorfor er ikke alle genetisk testet?

For en tredjedel (49 av 148) av deltakerne
med muskeldystrofi el1er myotoni fra hele

iandet registrerte jeg ikke noen data i jour-
nalsystem, biopsisystem eller det medisinsk
genetiske systemet..Det beryr at de ikke har
mottatt noe n tjenester ved Nevro-
muskulært kompetansesenter (NMK).
Hvis det skyldes at de ikke har hatt behov
for kompetansesenteret eller er blitt utredet
andre steder (for eksempel i utlandet) er
det selvfølgelig greit nok. Men hvis det
skyldes at de ikke kjenner ti1 NMK og til-
budene vi ha! er det verre.

Mangelfulle pasientjournaler

Ellers har jeg filosofert litt omkring spørs-

må1et om hvem pasientjournalen er til for.

Jeg opplevde at selv om deitakerne hadde
gitt samtykke, var det svært vanskelig for
meg å få tilgang til journalene ved andre
sykehus. Men i de journalene jeg fikk til-
gang til, manglet det ofte sentrale data som
laboratoriesvar. Det var sjelden skrevet noe
om behov for oppfølging eller individuell
olan. Unntaket var for de som hadde vært
inne til rehabiliteringsopphold.

Hva er god oppfølging?
Kanskje trenger vi en diskusjon i tida
framover der vi setter fokus på oppfølging?
Hva er nødvendig, ønskelig og et godt til-
bud? Hva skal skje i spesialisthelsetjenesten
og hva skal skje i kommunehelsetjenesten?
Hva med kurstilbud og rehabiliteringsopp-
hold?
Det er påvist klar sammenheng mellom
utdanningsnivå og mestringsevne. Hvor-

Figur 2. Fornøydhet blant deltakere i de to store grupPene Figur 3. Fornøydhet i aldersgruppene

Fornøyd med oppfølgi ngen?
Muskeldystrofi (G71.0) og myotoni (G71.1")
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dan tilrettelegger vi best mulig for at ung-
dom med funksjonshemning kan ra
utdannelse og få arbeid? Alle ønsker vi oss

et liv preget av uavhengighet og reell bru-
kermedvirknins. På den måten blir det
naturlig å ta ansvar for egen helse i frukt-
bart samarbeid med hjelpeapparatet når
det er nødvendig.

Irene Lund er master i folkehelseviten-
skap v/Universitetet itomsø. Hun har
arbeidet med diagnostikk av muskelsyk-
dommer som bioineeniør ved

Jeg håper at intervjuundersøkelsen jeg nå
arbeider med kan gi noen sr'ar om hva som
oppleves som god mestring. Men det {år vi
heller komme tilbake til senere.
Hvis du ønsker å lese masteroppgaven i sin
helhet, må du gjerne ta kontaktl

(Irene.Lund@unn.no )

Patologisk anatomisk avdeling ved
Universitetssykehuset Nord-Norge
(UNN) siden starten arr Nevro-
muskulært kompetansesenter i 1994.
Hun er nå Senterleder for NMK.
Masteroppgaven er en del av prosjekret
Aluorlige muskekykdommer, ieldne dia-
gnoser - huordan iuaretør norsh helseuesen

kaaliteten i helhetlig perspektiu?
Pros.jektet er godkjent av Regional edsk
forskningskomitd i Nord-Norge.
Den ene delen som utgjorde masrer-
oppgaven, er avsluttet, niåns den andre
som er en kvalitativ intervjuundersøk-
else, ikke er fullførr enda.

Internasjonal konferanse

Treat-NMD/NlH

international conference
Å legg. forholdene til rette for internasjo-
nalt samarbeid mellom de nevromuskulære
ågmiljøene er det ambisiøse målet til kon-
feransen "Bringing down the Barriers -
Tianslational Medicine in Inherited
Neuromuscular Diseases" i Brussel 17-19
november 2009.

Må.let med konferansen er å diskutere oro-
blemer og urfordringer i inrernasjonal
forskning og behandling og bli enig om
hvordan man kan lage internasjonale forsk-
nlngspfosJ eKtef.

Blant temaene er evaluering av muskel-
registre og juridiske og etiske spørsmål i
forbindelse med forskning og uwikling av
nye behandlingsmetoder, for eksempel del-
tagelse i fremtidige genetiske behandlings-
forsøk. En viktig forutsetning er å bli enige
om en standard for målet og evaluerings-
metoder slik at de enkelte kliniske forsøks-
stedene er klare til et samarbeid.

Arrangørene venter inntil 500 deltagere.

Theat-NMD
Tieat-NMD er et netwerk for mennesker
med nevromuskulære sykdommer og spesi-
alister på området. Netwerket får økono-
misk støtte fra EU os har som mål å uwikle
diagnostisering, o-iotg og ny behandling
til beste for pasienter og deres familier og
arbeide tett sammen med vitenskapsfolk,
helsepersonell. den årmasøpiske industri
og pasientorganisasjoner verden rundt.

Prosjektgruppen holder til ved Institute of

Human Genetics, Universiry of Newcastle
upon Tyne. Prosjektkoordinatorer er prof
Kate Bushby og prof. Volker Straub.
Les mer på www.treat-nmd.eu

NIH
NIH, The National Institutes of Health, er
en del av det amerikanske Helse- og
omsorgsdepartmentet og det viktigste
føderd.e organ for medisinsk forskning.
Les mer på http://www.nih.gov.

Brickless Centre

i2010
Brickless Centre finner neste gang sted på
Odense Congress Center (www.occ.dk) på
Fyn, Danmark 1-3. februar 2010. For 13.
gang siden 1992 møtes skandinaviske fag-
personer innenfor rehabilitering, behand-
ling og diagnostikk av nevromuskulære
sykdommer på både barne- og voksen-
området.

Mandag 1. februar er det rehabiliterings-
konferanse og workshops med hovedtema
"overgangef".

Tirsdag 2. februar: Tiadisjonell temadag
som ved tidligere Brickless Centre møter.

Onsdag 3. februar handler om de skandi-
naviske konsensusprogrammer.

Som vanlig er møtespråket skandinavisk
med forbehold for at tirsdagens program
muligvis vil foregå på engelsk avhengig av
foredragsholdere.

Ytterligere informasjon finnes på hjemme-
siden til RehabiliteringsCenter for
Muskelsvind www.rcfm.dk.

[\lorsk Muskelregister
(Norsk register for arvelige og medfødte
nevromuskulære sykdommer)

Registeret er knyttet til NMK og ble
etablert i 2008 som et av Helse Nords
kvalitetsregistre.

Registeret vil danne et grunnlag for kart-
legging av funksjonsnivå og dermed også
hjelpebehov for pasienter med nevro-
muskulære sykdommer. Det naturlige
forløpet av disse tilstandene er til en viss
grad variabelt. Kartlegging av uwikling
og endringer av funksjon gir oversikt
over uwilding av sykdom over år. Dette
er viktig informasjon som også kan
brukes til å identifisere effektive behand-
lingstilbud i forskningsprosjekter.
For mer informasjon se under
www. muskelregisteret. no
Kontakt: muskelregisteret@unn. no
Tlf. 77 62 72 17
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