5.5 Oversikt over rehabiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten
Tori Smedal

Personer med MS vil ofte ha behov for rehabilitering ved endret funksjon og økte
symptomer. Det er viktig at de som har MS gjøres kjent med hva rehabilitering er og
mulig nytte av rehabilitering i alle stadier av sykdommen. Allerede tidlig i
sykdomsforløpet, fra diagnosetidspunkt eller ved kontroll etter 3-6 måneder, bør
behov for rehabilitering vurderes. Deretter bør behovet for rehabiliteringstjenester
regelmessig vurderes ved kontroller i oppfølging og behandlingsforløp.
Det finnes ulike tilbud når det gjelder rehabilitering: generell rehabilitering, helsesport,
generell nevrologisk rehabilitering og spesialisert MS-rehabilitering. Det er viktig at en
har klart for seg hvilke behov en har, og hva som er målet med rehabiliteringen, slik
at en lettere kan finne steder som ser ut til å dekke den enkeltes behov best mulig.
Dette kan for eksempel dreie seg om behov for rehabilitering knyttet til: fatigue,
kognitive utfordringer, psykiske utfordringer knyttet til MS, blære- og tarmforstyrrelser,
yrkesmessige utfordringer, sosiale og familiære utfordringer, fysiske
funksjonsproblemer osv.

MS-pasienter som har behov for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten kan velge
mellom både offentlige og private rehabiliteringsinstitusjoner i Norge som har avtale
med helseregionen. Vi anbefaler at personen med MS samtaler med oppfølgende
nevrolog, MS-sykepleier og/eller fastlege om hva som kan være et egnet tilbud for
den enkelte ut fra tilbud som finnes lokalt, regionalt og nasjonalt, samt at man søker
på nettsidene til de ulike behandlingsstedene for å finne informasjon. For mer
informasjon om noen aktuelle behandlingssteder i spesialisthelsetjenesten, se
Helsenorge.no - velg behandlingssted – rehabilitering - Nevrologiske og
nevromuskulære sykdommer, MS

Det er flere steder i Norge som tilbyr rehabilitering ved MS i spesialisthelsetjenesten,
og det er to rehabiliteringssentre som har spesialisert MS-rehabilitering som sin
hovedvirksomhet:
MS-Senteret Hakadal tilbyr spesialisert rehabilitering til personer med MS. MSSenteret har avtale med alle helseregioner og gir rehabiliteringsopphold til personer
med MS med lett til moderat redusert funksjonsevne, samt gir tilbud om
intensivopphold fra tidlig i sykdomsforløpet (http://www.mssenteret.no).
N.K.S Helsehus Akershus avd. Eiksåsen har i hovedsak tilbud til MS-pasienter i
langtkommen fase og til andre beslektede nevrologiske lidelser. Eiksåsen gir tilbud til
personer med MS med noe større behov for assistanse og tilrettelegging enten fysisk
i forbindelse med personlig stell og forflytning eller kognitivt (http://nks-helsehus.no/).
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Et nettbasert kartleggingsskjema er under utvikling i et pågående prosjekt. For
at personer med MS skal få et så godt tilpasset tilbud som mulig, forberedes en
nasjonal kartlegging av rehabiliteringstilbudet i spesialisthelsetjenesten for personer
med MS. Når dette er klart, vil det bli sendt til aktuelle avdelinger/institusjoner i alle
de fire helseregionene. En vil her etterspørre detaljert informasjon om innholdet i de
ulike rehabiliteringstilbudene, og planen er at en oversikt over dette skal ligge lett
tilgengelig på nettet når prosjektet er ferdig, og at det skal utvikles en nettløsning som
gjør det lettere å velge sted ut fra den enkeltes behov og preferanser.

Ved behov for informasjon om rehabiliteringstilbud, kan en kontakte den nasjonale
informasjonstelefonen for ReHabilitering: 800 300 61 - for pasienter, pårørende og
helsepersonell.

Se ellers kapittel 5.4 «Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i
kommunen og i spesialisthelsetjenesten» i MS-veilederen.
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