
Multippel sklerose 
- nasjonal standard for diagnostikk, 
behandling og oppfølging



Multippel sklerose 
Multippel sklerose (MS) er en kronisk betennelses
sykdom i sentralnervesystemet med varierende 
symptomer og svikttegn. De fleste pasientene med 
MS (8090%) opplever et attakkvist forløp (relapsing
remitting MS, RRMS), med periodevis forverring 
etterfulgt av delvis eller fullstendig bedring. Vanligvis 
kommer det gjentatte attakker, og ved kun delvis 
bedring kan det oppstå vedvarende funksjonssvikt. 
Om lag 1020% opplever sykdomsutvikling uten akutte 
attakker  en primær progressiv MS (PPMS). Diagnosen 
stilles ved grundig gjennomgang av sykdoms
historie, nevrologisk legeundersøkelse, magnetisk 
resonanstomografi og ryggmargsvæskeanalyser. 

Attakker (sykdomsutbrudd) kan forkortes med medisin, 
og forebyggende immunmedisiner kan redusere risiko 
for nye attakker og funksjonssvikt. Det finnes også 
medisiner som kan dempe plag somme symptomer. 
Rehabilitering samt egenaktivitet med øvelser og 
trening er også viktig. 

Formålet med en nasjonal standard for diagnostikk, 
behandling og oppfølging ved MS er å fremme et faglig 
oppdatert og ensartet tilbud av helsetjenester. Standarden 
for tjenester som er beskrevet i det foreliggende heftet 
bygger på erfaringer fra helsepersonell og nasjonale 
retningslinjer for diagnostikk og behandling. Erfaringer 
og forventninger fra pasienter med multippel sklerose og 
deres pårørende har også gitt viktige bidrag. 

Heftet er ment å være en kort innføring som suppleres 
av et utvidet dokument med en bredere omtale av 
diagnostikk, behandling og oppfølging for pasienter med 
multippel sklerose. 

”Nasjonal standard for diagnostikk, behandling og opp
følging ved multippel sklerose” er ment å være en veileder 
for pasienter med multippel sklerose og deres pårørende i 
møtet med hjelpeapparatet. Ved å informere om hva den 
enkelte kan forvente av tjenester legger man til rette for 
aktiv deltakelse fra pasienter og deres pårørende. 
 



1.  Multippel sklerose  diagnostisk utredning
Ved mistanke om MS skal en få tilbud om undersøkelse hos fastlege som kan henvise 
til nevrolog for vurdering, eventuelt supplert med magnetisk resonanstomografi (MR), 
ryggmargsvæskeundersøkelse og synsstimuleringstest (visuelt fremkalt respons, VER).1

• Undersøkelse ved mistanke om MS skal følge internasjonale retningslinjer for diagnostikk.
• Det er et mål at en diagnostisk avklaring skal skje så snart som mulig, senest 3 måneder   
 etter henvisning fra fastlege.
• Barn skal henvises til barnelege for utredning.

2. Informasjon om diagnose
Den som mottar informasjon om MS-diagnose skal føle seg ivaretatt.

• Diagnosen bør formidles personlig av nevrolog som har hatt ansvar for utredning. 
• Det skal settes av tilstrekkelig tid til informasjon i et rom avskjermet fra forstyrrelser.
• Informasjonen skal gis på en hensynsfull måte, og informasjonens form og innhold skal   
 være tilpasset pasientens alder, modenhet, erfaring, kultur og språkbakgrunn.
• Helsepersonell skal sikre seg at pasienten har forstått innholdet og betydningen av 
 opplysningene.
• Pasienten bør oppmuntres til å ha pårørende tilstede ved informasjonssamtalen.
• Det skal avsettes tid til oppfølgende spørsmål fra pasient og pårørende.
• MS-sykepleier bør være tilgjengelig i forbindelse med informasjon for supplerende   
 samtaler og koordinering av tiltak. Oppfølgende samtaler bør tilbys innen en måned.
• Oppfølgende konsultasjon hos nevrolog bør avtales ved tidspunkt for diagnose, og 
 bør tilbys innen tre måneder. 
• Oppfølging av barn med MS gjøres av barnelege i samråd med nevrolog og 
 MSsykepleier.

1. http://www.helsedirektoratet.no/prioriteringer_helsetjenesten/

3. Individuelt tilpasset oppfølging
 
Tilbudet skal være helhetlig, tilpasset pasientens behov, og rettet mot medisinske, sosiale 
og psykologiske sider ved sykdommen.

• Pasienten skal tilbys regelmessig oppfølging ved nevrologisk poliklinikk/spesialist i   
 nevrologi i samhandling med fastlege.2

• MS-sykepleier skal være tilgjengelig for oppfølging og koordinering av et individuelt   
 tilpasset tilbud i spesialist og kommunehelsetjeneste. 
• Ved behov skal pasienten henvises til rehabiliteringsinstitusjoner, og til andre fagpersoner  
 som eksempelvis sosionom, fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog, nevropsykolog,   
 uroterapeut, urolog og gastroenterolog, koordinert av MSsykepleier.
• Pasienten skal ved behov gjøres kjent med økonomiske ytelser, og muligheter for   
 tilpasning i skole, utdanning og arbeidsliv. 
• Hjelpemidler skal tilbys ved behov.
• Pasienten skal ha individuelt tilpasset informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin   
 helsetilstand og innholdet i helsehjelpen.3 
• Pasienten skal gjøres kjent med tilgjengelige informasjonstelefoner, nettsider med   
 relevant informasjon og MSforbundet. 
• Pasienten skal gjøres kjent med tilbud om informasjon og undervisning organisert i regi   
 av Lærings og mestringssentre.

2.  Nasjonale retningslinjer for immunmodulerende behandling. Helsedirektoratet 2010
3. Pasientrettighetsloven § 3-2



4. Forebyggende medisinsk behandling 
Grunnlaget for forebyggende behandling skal kartlegges og behandling skal 
gjennomføres etter gjeldende faglige retningslinjer.4

• Pasienten skal være informert om muligheter for forebyggende behandling.
• Pasienten skal være informert om forventet effekt og mulige bivirkninger.
• Pasienten har rett til å velge sykehus der behandlingen skal foretas.5 

5. Symptombehandling
Grunnlaget for forebygging og behandling av symptomer skal kartlegges og behandling 
skal gjennomføres etter gjeldende faglige retningslinjer.

• Pasienten skal være informert om indikasjon og alternativer for medisinsk    
 symptombehandling. 
• Pasienten skal være informert om forventet effekt og mulige bivirkninger.
• Pasienten har rett til å velge sykehus der behandlingen skal foretas.6  
• Pasienten skal være informert om det øvrige tilbudet av tjenester.

4. Nasjonale retningslinjer for immunmodulerende behandling. Helsedirektoratet 2010
5. Pasientrettighetsloven § 2-4
6. Pasientrettighetsloven § 2-4

6.  Koordinerte tjenester 
For en helhetlig og individuell oppfølging er det nødvendig med koordinerte tjenester på 
tvers av spesialist- og kommunehelsetjenesten.7  

• Kommunehelsetjenesten skal i samarbeid med nevrolog, MS-sykepleier, fastlege eller   
 rehabiliteringsinstitusjoner gi en helhetlig oppfølging av pasienten. 
• Alle som har behov for langvarige og koordinerte sosial- og helsetjenester har rett til å få  
 utarbeidet en individuell plan.8 
• Fastlege, MS-sykepleier, nevrolog eller rehabiliteringsinstitusjoner skal informere 
 pasienten om rettigheter til individuell plan og ved ønske formidle kontakt til    
 kommunens koordinator for individuell plan.
• Oppfølging av individuell plan skal foretas av kommunens koordinator.   

7. http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/faktahefter/
8. Pasientrettighetsloven § 2-5, Lov om kommunehelsetjeneste § 6-2a, Lov om spesialisthelsetjeneste § 2-5, Lov om   
 psykisk helsevern § 4-1, Lov om sosiale tjenester § 4-3a, Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen § 15. Forskrift om  
 individuell plan for helse- og sosiallovgivningen



9.  Pårørende som en ressurs
Pårørende skal anerkjennes som en ressurs for både pasient og helsevesen.

• Pasienter skal oppmuntres til å inkludere pårørende i samhandling med helsepersonell.
• Informasjon og kunnskap om MS til pårørende vil bidra til økt forståelse for hvordan MS   
 påvirker dagliglivet. 
• Pårørende bør informeres om muligheter for utveksling av erfaring gjennom    
 likemannstjeneste og MSforbundet.
• Helsepersonell skal samtale med pasienter med mindreårige barn om deres behov for   
 informasjon og oppfølging, og om nødvendig iverksette tiltak.10

10.   Komplementær behandling
Pasienter skal ha mulighet til å diskutere komplementær behandling11 med helsepersonell. 

• Pasienter som bruker komplementær behandling skal oppfordres til å diskutere dette   
 med nevrolog eller annet helsepersonell fordi slik behandling kan ha uheldige effekter   
 kombinert med foreskrevet behandling.
• Pasienter som vurderer å bruke komplementær behandling, skal informeres om risiko for  
 bivirkninger og økonomiske konsekvenser.

10. Lov om helsepersonell § 10.a
11. ”Komplementær” viser til at behandlingen kommer ”i tillegg til” annen behandling/ medisin, og da gjerne   
 samtidig med den tradisjonelle skolemedisinske behandlingen. 
 For mer informasjon se http://www.nifab.no/om_alternativ_behandling/

7.  Rehabilitering – en kontinuerlig prosess
Pasienten skal ha tilbud om rehabilitering som er tilpasset den enkeltes behov til enhver tid. 9

• De fleste med MS vil ha behov for regelmessig rehabilitering 
• Pasienten skal gjøres kjent med tilbudet og nytten av rehabilitering.
• Pasienten skal informeres om forskjellige rehabiliteringstilbud, og pasienten skal delta   
 aktivt i utformingen av egen rehabiliteringsplan.
• En god rehabiliteringsplan er helhetlig og sikres ved pasientens deltakelse og ved   
 samhandling mellom spesialist og kommunehelsetjeneste.

8.   Aktiv deltakelse for egen helse
Målsetningen for helsetjenesten skal være å legge til rette for pasientens selvstendighet.

• Tilstrekkelig informasjon og oppfølging skal gis slik at brukeren kan delta ved valg av   
 helsetjenester. 
• Tjenestetilbudet skal stimulere til økt mestringsevne og uavhengighet av helsevesenet.
• Pasienten bør informeres om mulighet for utveksling av erfaring gjennom MS-forbundets  
 likemannstjeneste.
• Pasienten skal informeres om betydningen av levevaner, som eksempelvis fysisk   
 aktivitet, kosthold, røyking og stress.

9. Ansvar og meistring - Mot ein heilskapleg rehabiliteringpolitikk. St.meld. nr. 21 (1998-99), Innst. S. nr. 178 (1998-99)



Nyttige nettsider
MS-forbundet 
www.ms.no

Nasjonalt kompetansesenter for multippel sklerose
www.mskompetansesenter.no

Rehabiliteringssentrene 
http://www.ms.no/ms-forbundet/linker/

Pasientrettighetsloven
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/html/pasientrettigheter

Helsepersonelloven
http://www.lovdata.no

Forskrift om individuell plan 
http://www.lovdata.no

Fritt sykehusvalg 
www.frittsykehusvalg.no

Helfo (helsetjenester) 
www.helfo.no (bytte av fastlege, blant annet)

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) 
http://www.ffo.no/no/

Rettighetssenteret (FFO) 
http://www.ffo.no/no/Rettighetssenteret/

”Barns beste” 
http://www.barnsbeste.no

Nyttige telefonnummer
”Fritt sykehus i Norge”/ pasientrådgiving ved valg av sykehus 
Sjekk ventetider: 
Telefon: 800 41 004 

Helfo servicesenter (helsetjenester)
Telefon: 815 70 030

Fastlegetelefonen
Telefon: 810 59 500

Rettighetssenteret - Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Telefon: 96 62 27 60

For informasjon om habilitering og rehabiliteringstilbud
Ring: 800 300 61

Mine kontakter



Egne notater
Huskeliste for konsultasjon:
• Attakker – sykdomsprogresjon
• Plagsomme symptomer
• Nye symptomer

• Medisinoversikt
• Tilpasninger i yrkesliv 
• Utdanning
• Økonomiske ytelser
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Nasjonalt kompetansesenter for multippel sklerose,
Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus
5021 Bergen
Telefon: 55 97 55 03
Faks: 55 97 59 01
mssenter@helsebergen.no
www.mskompetansesenter.no

MS-forbundet i Norge
Tollbugt. 35, 0157 Oslo
Telefon: 22 47 79 90
Faks: 22 47 79 91
epost@ms.no
www.ms.no


