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MS  konferansen, Hamar 13.September 2017 

Tema for årets MS-konferanse var Rehabilitering og selvbilde - mestring, 

motivasjon og verdighet.  

 

Årets tema, burde vært interessant for alle, men dessverre denne gang var oppmøte 

noe mindre enn forventet, det er synd, med fantastiske forelesere og gode tema, 

hadde en håpet at flere så verdien av denne.   Også denne gang velger jeg å legge 

frem alle presentasjonene, så håper jeg den enkelte vil lese gjennom, samtidig som 

du kan gjøre deg noen taner rundt de enkelte punkter.  Enkelte 

kommentarer/stikkord som de respektive foredragsholderne så som viktig å tenke på 

er notert til presentasjonene. 

 

Karin Hoel ønsket velkommen, før hun overlot ordet til Vigdis som holdt en gripende 

fortelling om temaet;  

 

Meg - Min verdi og MS. v/Vigdis Tomtsveen, leder Gjøvik og Omland MS 

forening. 
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Vigdis er født i 1955 på Gjøvik, hun har en søster som er yngre og hadde også en 

bror som døde en uke gammel. De var en fin familie, men brorens død ble det aldri 

snakket om. Moren døde som 58 åring, mens faren nådde 86 år. En aktiv familie 

med mange jern i ilden. Vigdis begynte tidlig i korps og begynte å spille 

(SK)trekkspill, piano og som 9 åring i skolekorps, hun var en jente som ikke lot seg 

styre eller stoppe. Vært gift 2 ganger, men som hun selv sier, nå er det bare fuglene 

som plystrer etter henne. 

Det er vanskelig å si PS, jeg har MS i en dating profil. 

Men som hun selv sier, jeg har alt for mange verv som sliter meg totalt ut i perioder.  

Hun var mange år i jobb i Oslo, som planleggingskonsulent, før hun vente tilbake til 

Gjøvik til jobb i hotellbransjen, hun hadde også egen kantine i mange år, et av 

stedene hadde de mye stand up show. Hun og daværende mann hadde et godt liv, 

god lønn og planla sin pensjonist tilværelse i Spania, hvor de gikk til anskaffelse av 

en bungalow. Vigdis gikk på skolen for å ta fagbrev som kokk. Så begynner hun å 

slite, føler seg ikke frisk, er slepphendt, mister ting og er fortvilet. 

Så ringer hennes daværende arbeidsgiver og sier at arbeidsplassen skulle legges 

ned, hun gråt og var fortvilet.  I løpet av vinteren hadde det skjedd så mye, hun følte 

at hun gikk i en myr, snublet mer enn før, var sliten, men så ikke på det som rart da 

de ofte hadde 20 arbeidstimer i døgnet. De skulle nyte sommeren på motorsykkeltur, 

på turen hjem får hun problemer med å fokusere på baklysa til de som kjører foran. 

Faren ble dårligere. 

Jeg sier ingen ting om dette på kvelden, men bestiller time hos legen, noe grunnet 

oppsigelsen av jobben og alt det rare som skjer med henne, tenker det hele er 

psykisk, grunnet arbeidspresset og en syk far i tillegg. 

Kommer til legen og blir akutt innlagt på Lillehammer Sykehus, nevrologen. Ble 

skrevet ut og ingen sier noe, faren dør og begraves i juni.  

Sommeren skulle brukes til motorsykkeltur, får beskjed av nevrologen, du drar på 

eget ansvar. Er sliten på kveldene, gråter mye fordi far er død, og føler at ikke 

kroppen er med meg, mye sint og frustrert, vennene kjenner henne ikke igjen som 

denne personen.  

Årene fremover er tøffe, sykehus besøk, får diagnosen MS og blir satt på 

medisinering, som hun responderte godt på, men livet er forandret. Får problemer 

med å holde foten når hun går, bruker stokk, det største slaget var når hun ikke 

lenger kunne kjøre MC selv, noe som var hennes store glede. Hun går rett i 

«kjelleren», deprimert, hun fiksa ikke det og ikke kunne kjøre selv, men vil ikke gi 

opp, men så etter muligheter og løsninger, noe hun greide og fant. Ble alene og 

måtte få en jobb som kunne finansiere leilighet og livet generelt.  Noe Vigdis også 
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fikk på plass, hun ga ikke opp, var løsningsorientert og lever i dag et aktivt liv, til 

tider for vel aktivt. Når fatiguen tar henne, hender det at hun sovner av litt.  

Hun er leder, likemann, varamedlem, driver med musikk, både i Gjøvik bykorps og 

også i et band som spiller på oppdrag. Konkurranser og konserter krever sitt.  Hun er 

med i kvalitets og pasientsikkerhetsrådet DPS , Sykehuset Innlandet, Gjøvik, 

styremedlem i landsforeningen for pårørende  innen psykisk helse, Råd for 

mennesker med nedsatt funksjonsevne i Gjøvik kommune, støttekontakt for en blind 

ved siden av mange andre småverv.  Hun lurer mange ganger på «Hvorfor har jeg 

tatt på meg alt dette? 

Fra barndommen av var hun oppdratt slik at det meste er mulig. Som hun selv sier 

«Åssen jeg er skrudd sammen, er det lite å få gjort noe med» når hun selv ser på 

alle sine verv, lurer hun ofte på hvordan hun får det til. Hun skriver huskelapper, 

men glemmer ofte hvor de er. Forsøker å ta en dag av gangen. Noen dager er jeg 

flink til å gjøre ingenting, eller rett og slett ikke orker. Men så sies det at Energi er 

ikke noe du har! Det skapes. 

Vigdis sier, de er i nedoverbakken jeg forsøker å hente meg inn. Gjøre noe som gjør 

meg glad. Ringe en venninne, gå på kino, ut å spise litt, konsert eller kjøre meg en 

MC tur. Det er et maratonløp noen ganger, men sånn er jeg skrudd sammen. 

Du er heldig dersom du ikke møter motstand, men jeg tror ikke det gjør deg 

motstandsdyktig, sier Vigdis. 

Å få MS er som å krasje mot noe som gir deg slik motstand at du noen ganger ikke 

klarer å ta over eget liv. Da er det viktig å stoppe opp litt og prøve å finne ut av hva 

som er viktig for en sjøl. 

For meg er det å stå på med deg jeg liker. Man må skynde seg mens man kan. Noen 

ganger føler jeg at jeg lever i et smertehelvete, netter kan være så smertefulle at jeg 

går rundt og vandrer, det går i varme og sidehandling hjemme.   

Jeg trener flere ganger i uka for å holde meg gående.  Jeg kjenner mange med MS 

og vi er alle veldig ulike. 

Vi må ha takhøyde og gulvflate nok til å akseptere/tåle både hva andre mester og 

ikke mestrer.  Det handler om gjensidig respekt og aksept. 

Vi må være villig til å gi slipp på det livet vi har planlagt, slik at vi kan få/motta det 

livet som venter. 

Alle har sin historie, men i dag handlet det om Vigdis sin MS og hva den har bydd på. 

Hvis du aldri gjør noe feil i livet, tar du heller ikke nok sjanser. Det er viktig å gripe 

dagen og leve i nuet, se uforutsette muligheter og løsninger. 
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For meg har min MS blitt; 

Min styrke fordi jeg blir utfordret 

Min svakhet pga ting jeg ikke mestrer 

Min smerte – økonomisk-livsendring 

Mitt sinne «jeg vil så gjerne. Må skynde meg mens jeg kan 

Min selvfølelse – ikke synes synd på meg 

Mestrings -strategier – Endre fokus. 

Men mest av alt ønsker jeg å være meg selv. 

Jeg vil ikke isolere meg, jeg vil prøve å leve som før. 

 

 

Tverrfaglig rehabilitering til en bedre hverdag v/ Antonie Beiske, nevrolog 

PhD (tidligere leder av MS- senteret Hakadal), 

 

 

 

Jean-Martin Charcot 
By kind permission of the Biblioth`eque Charcot,

Universit´e Pierre et Marie Curie, Hˆopital de la Salpˆetri`ere, Paris.

Sclèrose en plaques 1868  :  Multiple sclerosis
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Behandling av multippel sklerose
ifølge William Moxom 1870

Kjøtt diett Jerntilskudd           Arsenik
Blødning Stryknin Brekkmidler
Kjøling med svamp Kinin Sølv nitrat
Galvanisk stimulering Belladonna Hyosynamide
Faradisk stimulering Radix calumbae Atropin
Mist effervescens Potassium iodide Ergot alkaloider

 

 

 

Agenda

• Hva er rehabilitering, flerfaglig  eller tverrfaglig?
• Har MS pasienter behov for tverrfaglig rehabilitering?
• Symptomer med behov for tverrfaglighet
• IP og KE, hva er det? 
• Symptomene forsterker hverandre
• Eksempel på tverrfaglig tilnærming: 

– Fatigue, 
– Spastisitet
– førerkort

• Sammendrag/Konklusjon

 

Symptomer forsterker hverandre - det ene drar det andre med seg. 
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Rehabilitering er…..

Rehabilitering defineres som «tidsavgrensede, planlagte 
prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører 
samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen 
innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, 
selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet»               
(St. melding 21)

• Rehabilitering er fortsatt den eneste måten å bedre 

funksjon og helserelatert livskvalitet på ved kronisk                      
progredierende lidelser uten helbredende behandling 

–80% av MS pasientene lever>35 år med sykdommen.

 

 

Rehabilitering er den - eneste " medisinen" som hjelper. 

Pr. dato er det i Norge ca. 11000, som er diagnostiserte med MS. 

Flerfaglig eller tverrfaglig ?

• Flerfaglig: flere fagpersoner arbeider med 
samme person, hver for seg

• Tverrfaglig : flere fagpersoner arbeider med 
samme person,  ikke samtidig, men sammen: 
de vet hva de andre gjør

 

Flerfaglig   -  her oppleves det - den ene vet ikke hva den andre gjør. 

Tverrfaglig - her vet alle, hva elle gjør, og det er Viktig HVA den andre gjør. 
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Hvorfor tverrfaglig rehabilitering?

Erfaring har vist behov for  tverrfaglig rehabilitering bestående av:

– Lege/Nevrolog
– Nevropsykolog/Psykolog
– Fysioterapeut
– Ergoterapeut
– Sosionom
– Sykepleiere, Hjelpepleiere, Omsorgsarbeidere
– Urolog/Uroterapeut
– Logoped
– Klinisk ernæringsfysiolog/Kostveileder
– Og og?

 

Det er stadig ønsker på andre kvalifikasjoner også om den enkelte skal få den 

tverrfaglige rehabiliteringen som trengs/er ønskelig.  Ikke alle trenger alle, men si i 

fra så fort det er ting du er usikker på og be om hjelp til å bki rekvirert til den 

fagpersonen ditt tilfelle trenger. 

 

Typiske symptomer  som trenger tverrfaglighet

• Motoriske: Gange og spastisitet

• Sensoriske: smerter

• Autonome inklusive blære og tarm, seksuelle problem 

• Emosjonelle inklusive depresjon, angst, eufori og 
kognitiv svikt 

• Søvn

• Fatigue
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MS er komplisert sammensatt..

Symptomene forsterker hverandre
 

 

Som det sees av skissen, alt er ofte en evig runddans og symptomene forsterker 

hverandre. 

 

Individuell plan og koordinator

Fra 2001 har etter norsk lov alle som trenger 
mer koordinert rehabilitering rett til egen:

• Individuell plan:

et dokument som fastslår hvem som gjør hva og 
når

• Koordinator:

en person som koordinerer informasjonen 
mellom de forskjellige behandlere som hjelper 
pasienten å nå sine mål

 

IP - Individuell plan.  Det er et krav på plan, men ikke på gjennomføring. IP bør 

komme i gang ute i de respektive kommunene, noe vi dessverre ser ikke er tilfelle. 
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Når det gjelder koordinator, er det beklageligvis stadig bytting av behandlere og 

koordinator blir ikke informert, eller ofte er virkeligheten at mange slett ikke har 

noen koordinator. 

 

 

 

I virkeligheten

• KE Koordinerende enheter finns, men kan være 
vanskelig å fa tak i, og de kjenner ikke alltid til 
relevante tjenester

• IP Individuelle Planer og koordinatorer er i bruk:

en del MS pasienter har en eller begge: det burde 
vært flere?
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Tanken er god, men virkeligheten er en helt annen.  " Den som skriker høyest" får 

først.  = viktig nettverk! 

 

FATIGUE
SPASTISITET

Eksempler på 

Tverrfaglig rehabilitering til en bedre hverdag

 

 

Fatigue
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Definisjon: Fatigue
Multiple Sclerosis Council for Clinical Practice Guidelines

• Fatigue: En subjektiv mangel på fysisk og/eller 

mental energi som oppleves av individet eller 

registreres av omsorgspersonene. Den 

innvirker/ påvirker på vanlige og ønskede 

aktiviteter.

Andre ord for Fatigue;

• (Utmattelse, utmattethet, ofte kombinert med økt 

uforklarlig trettbarhet, forskjellig fra depresjon 
eller asteni) 

 

Primær fatigue: 
direkte MS Symptom

Sekundær Fatigue: Følge av annen samtidig 
sykdom, komorbiditet, for eksempel: 

Hgb , CRP, TSH

Depresjon

Angst

Psykologisk stress 

Smerte

Søvnforstyrrelser 

Medikamenter  

 

 

Hbg = blodprosent CRP = senkning TSH = stoffskifte. 

Fatigue -  ingenting gjør det, du er helt tom, ingenting du har lyst til, kle på seg kan 

være et ork og frister ikke, alt er et ork. Har du hatt dette i 14 dager skal du ha 

behandling.  Fatiguen opptrer forskjellig i lengde, fra timer til dager. 
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AGB

Hvem gjør hva: 

Tverrfaglig Fatigue terapi /rehabilitering

• Informasjon til pasienten:  Selvfølelse

• Informasjon til pårørende: Forståelse

• Fysisk aktivitet: obs varme

• Varmeintoleranse: ”Nedkjøling”

• Variasjon, lystbetonte aktiviteter, pauser,

 

 

Diagnosen må stilles av en lege.   

Det snakkes så mye om at har du MS har du varmeintoleranse, men faktisk har like 

mange "kuldeintoleranse" - det er prøvd ut av flere og MS forbundet har hatt 

forskning på dette, noe som også gjør at vi håper på behandlingsreiser til varmere 

strøk. 

Forsøk å gjøre noe som aktiviserer og er lystbetont. 
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Tilnærming: sekundær fatigue (1)

Kartlegging og behandling:
• Angst, depresjon, kognitiv funksjon:   

nevropsykolog / psykolog

• Søvn: nevrolog / pleie

• Smerte: nevrolog / fysio / pleie

• Fysisk funksjon (styrke, utholdenhet, koordinasjon): fysio

Kartlegging: 
• Medisiner / bivirkninger: nevrolog

• Kosthold: kostveileder, ernæringsfysiolog

• Arbeidsevne, hjemmesituasjon, fritidsakt: sosionom

 

Tilnærming: sekundær fatigue (1)

Kartlegging og behandling:
• Angst, depresjon, kognitiv funksjon:   

nevropsykolog / psykolog

• Søvn: nevrolog / pleie

• Smerte: nevrolog / fysio / pleie

• Fysisk funksjon (styrke, utholdenhet, koordinasjon): fysio

Kartlegging: 
• Medisiner / bivirkninger: nevrolog

• Kosthold: kostveileder, ernæringsfysiolog

• Arbeidsevne, hjemmesituasjon, fritidsakt: sosionom

 

Så mange proposisjoner kan/bør brukes ved behandling av Fatigue. 

Tenk gjennom konsekvenser før du tar medisiner. 
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Primær fatigue: 

mestring (tverrfaglig)

Kartlegger og behandler, gir råd:
• Endringsfokusert rådgivning

• Energi - økonomisering

• Tilrettelegger for pauser i ukeplanen

• Rettleder mtp valg av aktiviteter

Tverrfaglig rapport:  

sammenfatter funn mht fatigue

 

Husk det er viktig å sammenfatte. 

Kartleggingen må være relatert til MS. 

…dere får ikke lov til å sitte på med 
farmor….LEGG inn pauser….
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Spastisitet: 
nødvendig med tverrfaglig hjelp?

Spastisitet kan også:

– Forårsake smerte....medisiner som nevnt

– Søvnproblemer.......ev Clonazepam, Baklofen

– Blæreproblemer......ev dempe hyperaktiv blære

– Gangvansker..........Fampyra ..Sativex?

– Problemer med personlig hygiene..Baklofen pumpe

– Medvirker til høy invaliditet ved MS 

 

Adapted from Kurtzke J.F. Neurology 1983; 33:1444-1452.  

Normal
nevrologisk

status

Minimalt
handicap

Økte problemer
i gang funksjon

Behov for gang
hjelpemidler

Avhengig av rullestol

Sengeliggende Død

MS : Sykdomsutvikling: EDSS
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Sammendrag/konklusjon

• Rehabilitering er mer enn fysioterapi

• Tverrfaglig er når…

• Mange MS symptomer behandles best 
tverrfaglig 

• Tvetydighet ødelegger

• IP og KE

• Eksempel på tverrfaglig tilnærming: fatigue

 

OBS OBS  OBS  -  Individuell. 

 

Konklusjon

• Nesten  alle med MS har plager som 

forsterker hverandre, som må 

kartlegges og behandles

• Etterspør IP og 

tverrfaglighet

ikke gi opp
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Alt klart? Ingen spørsmål!

  

 

Psykiske normale reaksjoner ved kroniske lidelser (MS), v/ Antonie Beiske; 

 

Agenda

• Felles for kroniske lidelser

• Følelser er sammensatt

• Stadieteorier og reaksjoner 

• Informasjon, håp og støtte

• Selvfølelse, mål og verdighet

• Sorg, depresjon og bitterhet

• Sammendrag og konklusjon

 

Blir du bitter har du tapt. 
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Felles for kroniske lidelser

• Ingen helbredende behandling

• All terapi går ut på å bedre livskvaliteten

• Marcus Aurelius

• MS pasienter er akkurat like ulike som folk flest

• Hva er normalt….?

• Normalt for den enkelte….

• Sånn er jeg ….

 

All behandling av kroniske lidelse går ut på bedret livskvalitet. 

Det som er normalt for den en, er helt unormalt for andre. 

3) Vurdering:

Første vurdering: angår det meg?

Andre vurdering: positivt eller negativt; morsomt eller trist

Revurdering, etter ny informasjon; 

Endring av mestringsstrategi?

 

Når noe skjer, angår dette meg, tenker du. 
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Følelser…..

4) Motiverer: 

kjærlighet, hat

5) Handling: 

latter, gråt, kjærtegn, aggresjon

6) Forskjellige nivåer av følelesebevissthet: 

spenninger i nakken eller klump i 
halsen… eller mer definert; verbalt….oppgitt

 

Noen har veldig vanskelig for le, vær positiv, latter er god medisin. 

Følelser er som en ketchup flaske, først kommer ingenting, så kommer alt. 

 

Reaksjon ved diagnose

• Brudd på livets gang: Sjokk

• Sykdommen griper inn i det livet en lever og endrer 
det eksistensielle grunnlaget livet er bygget på

• Noen opplever lettelse: Uvissheten med 
symptomer, mistrodd, osv osv

 

Livet blir ikke sånn du har tenkt deg det, mange går i sjokk. 
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Tilpasning (Stadieteorier)

• Benekting/avvising

• Mestring: løsningsfokusert og emosjonelt

• Akseptering: energi og ressurser kommer tilbake

…forsone seg med…forholde seg til…..

Vær bevisst

• Skyldfølelse fordi man ikke makter eller stolthet og 
glede når man likevel makter?

 

Det er en normal måte å reagere på, det å benekte -  avvise.  Å gå over i en løsnings 

fokusert mestring er viktig. 

Mange føler seg mindreverdig, for de ikke mestrer det samme som alle andre. 

Akseptere

• Ta imot hjelp og støtte istedenfor å gi?

• Og slik er det i dag, bare det ikke blir verre?

• Forholde seg til….
• Inkludere sykdom i identiteten

• Holde fast på den friske delen….gjorde det mens jeg 
kunne

 

Lev bevist i nuet, ikke utsett, gjør det du kan, når du kan. 

Husk, det meste, er ikke enten eller, -- vær løsningsorientert. 
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Reaksjoner ved diagnosen; 

Ikke lag alt svart

Sorg

• Sorg som Tsunami eller bølgeskvulp?

• Mer akseptert å sørge over akutt sorg enn den som er der 
hele tiden?

• Noen trenger hjelp til å gå inn i sorgen enn å løpe fra den

• Andre trenger beskyttelse for å ta over seg mer sorg enn de 
kan klare pt

Man må tillate seg å sørge over tapet av å miste mer av sitt 
friske liv

• Blir du bitter har du tapt

 

Ikke lag alt svart.  Det er lov å bli lei seg av å miste funksjoner. 

Igjen Blir du bitter har du tapt, da trengs profesjonell hjelp – be om det. 
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Ulike løp – utløser ulike prosesser som veksler mellom håp, tro, angst, 

sinne, fortvilelse og sorg.  «Den stadige tvilen, gjør meg så sliten.» 

Er det et schub eller er det ikke? 

 

 

Tilpassing til kronisk lidelse, uvisshet som et forsterkende moment. 
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Tvetydighet 

Kompleksitet 

Manglende informasjon 

Uforutsigbarhet. 

 

Sosial støtte kan forebygge stress og gjøre truende situasjoner mindre sjenerende. 

Noen er mer robuste enn andre. 

Del problemer med sosialt nettverk/venn. 

Du har rett til selv å være med å ta valget. 
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Pårørende bør være med fra starten. 

«Gjør sykdommen» til en felles fiende, inkluderer dine nærmeste fra starten. 

 

Ikke hold dine problemer/sykdom for deg selv, for en eller annen gang blir du 

«innhentet» 

Ikke bli apatisk – gjør noe selv. 
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Det en vet, vet alle. 

 

Påpek også andre, «hvor flink», «hvor positiv» - det er alltid godt med disse ord og 

tanker. 

 

 

Husk, livskvaliteten til de pårørende rammes like mye som for den det 

gjelder. 
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Positive tanker, det er en grunn til at jeg kan gjøre  - ditt   og  - datt. 

Ikke lag deg egne problemer. 

 

Alle de ovenstående punkter, kan eller følger ofte med depresjon. Lag din egen liste 

og jobb med problemene.  Kom deg ut, klarer du det ikke selv, søk hjelp! 
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Ikke få katastrofe følelse av bagateller. 

 

 

Gir du opp har du tapt! 



28 
 

 

«don’t give up your dreams.  Ting er ikke sort hvitt. 
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Viktige tanker og ord, prøv å huske dem. 
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Mister du en funksjon er sorg naturlig.   Depresjon behandles – sorg er en prosess. 

 

 

VIKTIG;  
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Lev godt med kronisk sykdom v/ Antonie Beiske 

Dette foredraget kan for den enkelte, være et godt verktøy, bruk det du mener vil 

være et godt verktøy for deg. 
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Husk, selvmedlidende folk er «klissete» 

 

Du bestemmer selv, hva som er lykke for deg. 

Du bestemmer selv, hva som er livskvaliteten for deg. 
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Nå, avdøde, Per Fuggeli hadde mange gode ord og tanker, han sa blant 

annet; Ikke ødelegg siste tid med å søke om hjelp, lev heller siste del for 

deg selv og dine! 

 

Å miste en finger betyr mye for en som er «felespiller», men kan takles 

greit av en annen! 
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OBS 

Der legen ikke finner så mye, kan være verre for pasienten enn det 

pasienten selv merker best og som ikke synes for andre. 

Medisiner pr. i dag, er for å gjøre deg «mindre verre», men kan ikke 

reparere.  Aksept er viktig og legen må kjenne til pasientens 

bekymringer, ikke avfei, med «kom tilbake» når EDSS er verre, men ta 

det der DU er nå. 
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Tertiær forebygging, rehabilitering er et viktig stikkord her. 

 

Behold de vaner du har hatt før; 

Stell deg 

Puss tenner 

Kle deg 
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Men du trenger ikke være en «pyntedokke» 

 

Trening, gjør det fordi det er klokt, begynn i det små, la det være 

lystbetont. Tål litt smerte, ikke ta så mye smertestillende at du er 

«dopet» 

Ta ting innover deg, ting må tåles. 

Ikke dvele om du mislykkes, du gjør det bedre neste gang. 
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Ingen får lov til å såre deg, hvis du ikke selv synes det er greit. 

Ta på deg en ekstra jakke, fordi «mamma» fryser. 

 

Ikke land i sofaen med depresjon og angst. Når det gjelder medisinering, 

der det er aktuelt, velg/prøv ut. 

Nok en gang; «Den som skriker høyest, får først». 



38 
 

 

Personer som tenker de negative tankene og ytrer dem, er vanskelig å 

omgås. Husk «du er du og du duger»  

Grei å leve med dine utfordringer, vinkl over til det positive. 

 

Indre styrke; Gå mentale runder med deg selv. 
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Så lenge hjerne kapasiteten er der, er det ikke så farlig med bein og 

armer. 

 

VIKTIG Å TENKE OVER, har du en vanskelig dag, repeter. 
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Sørge over tapt helse, er ikke unormalt, men vanlig.  Det og ikke kunne 

f.eks. gå lenger – klart det er lov å bli lei seg. Du spør deg selv; Hvorfor 

meg? Det er ikke rettferdig her i verden. 

 

Gi MS tankene et friminutt. 

Alle «kakestykker» er ikke like store! Tenk igjennom; 
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Hva gjør deg glad – bruk det. 

Forsøk å fordele tanker og gjøremål i; 

1. Det du må gjøre 

2. det du bør gjøre 

3. det du kan gjøre. 

Partneren trenger også et friminutt. Vær positiv – ikke gi partneren 

dårlig samvittighet. 

 

Ting skjer, hvis det skjer. Snu tanker, lær deg å se det positive, ikke la 

det negative mønsteret styre deg.  Gi ros til de som hjelper, ikke ta det 

som en selvfølge. 

Depresjon skal behandles. 
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Håp gir livsgnist og livsgnist «smitter» på en positiv måte. Både 

helsepersonell og du selv må jobbe mot dette. 

 

Medikamenter hjelper ikke, om du ikke tar dem. Viktig at du tar tak i 

retten til å styre over deg selv.  

Når det gjelder medikamenter, er legen opptatt av virkning, pasienten 

ofte av bivirkninger. 
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Ta deg selv mindre høytidelig. 

«Jeg vet at du kan, men du vil ikke» 
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Ikke overøs noen med noe, ta heller ikke ting for gitt, opplev ting 

sammen, ta dere tid til partneren og parforholdet. 
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Man kan øve, for å bli bedre. 

Det er mye lettere å si «jeg tar feil» enn at «du har rett» 
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Gli ikke inn i en negativ karusell,  

Alt må ikke få lov til å ta plass, sorter bekymringsverdig fra 

bekymringsfullt. Ingen har vel noen gang truffet noen som har vært glad 

for at de tok bekymringene på forhånd. 

 

Gjør deg dine egne tanker, si ifra om noe har skjedd med egen helse. 
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Glede, latter og humor gjør så utrolig mye og hverdagen blir langt lysere 

om du er positiv. 

 

 

 

 

Som Wenche Foss ofte sa når ting ble feil, Pytt Pytt og med det mente 

hun «legg det bak deg, gå videre» og ikke minst siste setningen; 

Når jeg ikke lenger kan det jeg vil, må jeg ville det jeg kan!!!!! 

 

 

 

SPIRIT -selvhjelpsverktøy for voksne med MS -mestringsverktøy når mor 

eller far har MS v/Torild Mauseth 



48 
 

 

Livet tar en uventet sving, man ikke er forberedt på. Snakk åpent sammen om det 

som skjer, å få en litt bedre hverdag, selv og sammen med familien

 

Sånn kan det være å få en MS diagnose, forandringer i hverdagen og mange 

spørsmål dukker opp. 
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Mange veier fører til «Roma» 

•Tilgang på informasjon  

•Hjelpe-hånden (psykologisk førstehjelpskrin)  

•Stressmestringsbøker/filmsnutter  

•Bøker  

•Lytt til «Erfarne fjellfolk»  

•SPIRIT  
 

 

Rom ble ikke bygd på en dag!! 

 

 

SPIRIT 

Spirit er et nettbasert «selvhjelpsprogram» Målet med programmet er å 

• Gruble mindre 

• Bekymre seg mindre 

• Bli mindre stresset. 

Spirit er kun et selvhjelpsprogram – dersom du tenker du er deprimert eller har angst 

må du ta kontakt med fastlegen. 

Spirit – øve på å endre tanker.  Sett av tid til det positive. 
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Struktur for SPIRIT 

•7 uker  

•2/ uke  

•15-20 min/ dag  

•PC, nettbrett eller mobil  

•Registrering via e-post  

•Gratis  
Du får mail 2 ganger i uken og må registrere deg på e-post for å kontakte 
programmet. 
 
Spirit tar opp disse emnene;  
 
Stress og negative tanker  
•Selvtillit og selvfølelse  
•Hvordan håndtere negative opplevelser  
•Fysisk aktivitet  
•Legg merke til små ting i hverdagen  
•Bekymringskvarteret  
•Hvordan møte vanskelige tanker  
•Viktig å dagdrømme  
 
Legg merke til små ting i hverdagen, positivt fokus, dagdrømmer du – la tankene 
flyte, hva gir deg glede og positivitet. 
 
 
Programdag 1  
•Balanse mellom det positive og det negative tanker  
•Hvordan fremme positive tanker  
 
Vær tilstede i øyeblikket, ha gode stunder, vær sosialt positiv, gjør noe sammen med 
andre, prøv å ha pågangsmot. 
 
VIKTIG 
 
Planlegg det positive  
•"Du får ikke mer moro enn du lager selv"  
•Hva liker du å gjøre?  
•Hva gjør deg glad?  
•Hvem liker du å være sammen med?  
•Hver dag bør du legge en liten plan for neste dag som inneholder noe av det du 
virkelig liker å gjøre  
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SPIRIT Barn og SPIRIT Ungdom - mestringsverktøy når mor eller far har MS  
 
Ca. 11.000 personer som har MS i Norge 
-Debutalder er 20-40 år  
-Mange barn og unge er pårørende til forelder som har MS  
-Kronisk og uforutsigbart sykdomsforløp, gjør det ikke lettere.  
 

 

Alle lukter når noe er i ovnen. Barn og ungdom lukter når noe i familien ikke er som 

det skal- blir redde. Barn og ungdom oppfatter/kjenner lukten.  Skaff info og 

bearbeid litt på forhånd. 

 

Bakgrunn: 

-Barn og unge påtar seg et stort ansvar, på bekostning av egne behov  

-Påvirker negativt og positivt  

-Rollen som hjelper føles lite verdsatt – mangel på sosial støtte  

-Kunnskap om sykdommen, bedre mestringsstrategier og støtte fra nettverket 

medfører mindre følelsesmessig stress og større tilfredshet med livet. 

Negativt, kan bli «stresset» Barn blir raskere voksne, tar ansvar, blir mer tålmodige.  
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Mål: 

Nettbaserte alderstilpassede løsninger som gir informasjon  

og muligheter for mestring. 

 

 

Barn og unge må få informasjon etter sin modenhet. Når de får hjelp blir de mindre 

stresset og mindre engstelige. Det er veldig viktig hvordan de voksne takler 

hverdagen. 

 

www.mspårørende.no   nettside med informasjon. 

http://www.mspårørende.no/
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En grei måte å informer på, er å gå gjennom sidene med barn/ungdom. 

 

De forskjellige Spirit programmerer er alders relaterte. 

 

Nasjonal kompetansetjeneste for MS  

www.MSpårørende.no 

Barn 6-12 år   

Ungdom 13-18 år 

Aldersrelatert 

Informasjon. 

Felles struktur for SPIRIT Barn og SPIRIT Ungdom; programmene er nettbaserte og 

gratis. Det anbefales at barneprogrammet tas sammen med voksne. 

SPIRIT BARN    
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• 8 uker 

• 1/ uke 

• 15-20 min/ dag 

• PC, nettbrett eller mobil 

• Registrering via e-post 

• Gratis 

SPIRIT UNGDOM  

7 uker 

• 1/ uke 

• 15-20 min/ dag 

• PC, nettbrett eller mobil 

Registrering via e-post 

• Gratis 

 

Vårt mål for barna og ungdommene: 

Vær en god venn for deg selv! 

Komme frem med sine ønsker og tanker, slippe dårlig samvittighet og Åpenhet. 
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Man blir hjulpet skritt for skritt gjennom programmet 

 

 

 



56 
 

 

Her ser dere hvordan programmet fungerer. 

Eksempel: familiens sparegris; 
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Spirit Ungdom; 

Programmet henvender seg direkte til ungdommene. 

 

 



58 
 

 

Ukens oppgave 

Utforske tanker og følelser som er knyttet til sykdommen. 

Dersom tankene endres i negativ retning og det fortsetter over tid, kan det påvirke 

følelsene slik at man blir mer trist og bekymret. 

For å kunne endre tankene må man blir mer bevisst, hvilke tanker man har. 

 

Verktøykassen: 

1. «Pust langs ryggsøylen» – lydfil 

2. Fysisk aktivitet 
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3. Vær aktiv og gjør noe du liker 

4. Gjenopplev et hyggelig øyeblikk 

5. 3 positive ting 

 

Blir du bevisst på hvordan du har det, hvordan formidle tankene dine til 

foreldrene.  Foreldrene må skape et rom for hjelpsomhet/spørsmål.  

Åpenhet må skapes av de voksene, viktig at barn og ungdom får det bedre.  

Oppsummering; 
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Ungdom, snakk med foreldrene dine om hva du trenger -skap positivitet. 

 

«Bratte oppover bakker» kan være vanskelig å takle. 

 

MS-forskning og behandling – siste nytt 

v/Tone Hognestad, overlege og nevrolog, Sykehuset Innlandet 

Lillehammer. 

Tone fortalte, litt rundt de MS medisiner som er pr i dag, også litt om hvordan man 

velger ut pasienter til forsøket i Norge om stamcelle transplantasjon.  

 Vi kan ikke annet enn å følge med i dagspresse og snakke med vår nevrolog. 

 


