6.1 Generelt om å leve med MS
Anne Britt Skår

MS er en sykdom de aller fleste lever lenge med, og gjennom livet vil de som har MS
møte utfordringer på mange plan. Sykdommen kan gi både synlige og usynlige
symptomer, og ofte er de usynlige symptomene like vanskelige å leve med som de
synlige. I tillegg kan det være utfordrende å leve med sykdommens uforutsigbarhet
og hvordan denne, like mye som evt. nedsatt funksjon, kan påvirke hverdagen.
Situasjonen kan oppleves stressende og utfordrende, noen kan også oppleve det
krevende å bli innkalt til kontroller på nevrologisk avdeling. For mange kan det være
nyttig å lese kapittel 6.1.2 i MS-veilederen om Mestring av kronisk uforutsigbar
sykdom, eller gjennomføre mestringsprogrammet «SPIRIT».
Å leve med en kronisk sykdom kan påvirke både selvfølelsen og identiteten.
Identiteten og selvbildet vårt skapes i forholdene vi har til andre, og i vårt møte med
samfunnet. Det påvirkes både av i hvor stor grad vi får anerkjennelse for hvem vi er,
og av om vi opplever en form for stigmatisering.
For de som har MS er det viktig å finne en god balanse mellom aktivitet og hvile for å
kunne opprettholde et best mulig funksjonsnivå, og for å forhindre ytterligere
reduksjon av helsen. Mange må dermed bruke mye tid på trening, og på vedlikehold
av kroppen. Samtidig må hver enkelt finne en riktig balanse mellom de ulike
oppgaver og gjøremål som skal prioriteres i hverdagen. Det kan være spesielt
vanskelig å finne en god balanse mellom «hvor syk må jeg tillate meg å være» og
«hvor frisk bør jeg tvinge meg til å være».

Aktuell lenke med informasjonsfilm om å leve med MS:
https://www.nevron.no/om-ms/121-a-leve-med-ms-tekstet.html
Aktuell lenke for mestringsprogrammet «SPIRIT»:
http://www.ms-guiden.no/MS-guidenno/A-leve-med-MS/Dette-er-Spirit/
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