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Om undersøkelsen

• MS-forbundet ønsker å kartlegge oppfatningene personer med MS har 
om eget liv og behandling. 

• Undersøkelsen følger kronologien i livet til en person med MS, fra 
symptomene kommer, til behandling og rehabilitering, og hverdagen 
med MS.

• Undersøkelsen ble startet 28.03.2017, og svarene ble hentet ut for 
analyse 04.05.2017.

• Total 2268 respondenter har svart ja på spørsmålet om de har MS. 
78,5% av respondentene er kvinner. Vi har respondenter fra alle fylker, 
og 20,7% er fra Oslo og Akershus.

• Nesten 8 av 10 av respondentene oppgir å være over 40 år. 15% oppgir 
å være i 30-årene og 5,2% oppgir å være i 20-årene. 

• To tredjedeler av respondentene oppgir å ha attakkvis MS, mens 
henholdsvis 18,7% og 14,5% har primær og sekundær progressiv MS.



Diagnosen



Før og etter diagnose

• Nesten halvparten av respondentene har 
ikke eller vet ikke om de har blitt tilbudt 
informasjonskurs for nydiagnostiserte. 

• Flere enn halvparten av respondentene 
er i noen grad fornøyd med oppfølgingen 
fra nevrolog og MS-sykepleier i tiden 
etter diagnosen ble stilt. 18,4% er i noen 
grad misfornøyd.

• Av de som har fått tilbud om 
informasjonskurs er det 65,5% som i 
noen grad er fornøyd med oppfølgingen i 
tiden etter diagnosen ble stilt. Av de som 
ikke har fått tilbud om kurs er det 42,4% 
som er fornøyd. 
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I fritekstsvarene opplever respondentene dårlig informasjon, følelse av å ikke bli tatt 
på alvor, og for dårlig kunnskap om sykdommen hos lege/nevrolog/MS-sykepleier.



Behandling og 
rehabilitering



Bremsemedisiner

• 61,5% av respondentene benytter seg av bremsemedisiner. Bare 19,9% av 
respondentene har aldri brukt bremsemedisiner. 

• Av de som bruker bremsemedisiner er det 14,3% som ønsker å bytte 
medisin. Mange ønsker å bytte fordi medisinen de bruker i dag fungerer for 
dårlig. Andre ønsker å bytte fordi medisinen de bruker i dag gir for mange 
bivirkninger. I fritekstsvarene gir mange uttrykk for at de ønsker å gå over til 
tablettmedisin etter mange år med sprøyter, samt kombinasjonen av lav 
effekt og mange bivirkninger. 



Rehabilitering

• Nesten 40% av respondentene har 
ikke fått rehabilitering. For over 
65% av de som har fått tilbud gikk 
det mer enn 6 måneder før de fikk 
tilbud.

• Blant de som har vært på 
rehabiliteringsopphold er det 
nesten 90% som i noen grad er 
fornøyd med oppholdet, og bare 
2% som i noen grad er misfornøyd.

• I fritekstfeltet for andre innspill er 
det 74 respondenter som bringer 
opp stamcellebehandling. Disse 
ønsker i hovedsak mer informasjon 
om stamcellebehandling, ønsker 
muligheten i Norge, har fått eller 
ønsker å få behandling i utlandet.
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Fysioterapi

• Omtrent halvparten av 
respondentene har benyttet seg av 
trening med fysioterapeut som 
rehabiliteringstilbud. Av disse er det 
over 70% som er tilfreds med 
tilbudet, og 8% som er misfornøyd. 
Nesten 20% er verken fornøyd eller 
misfornøyd.

• I de avsluttende 
fritekstkommentarene til slutt er 
fysioterapi et av temaene som blir 
hyppig tatt opp. Flere mener 
fysioterapi har effekt, og at 
behandling hos fysioterapeut burde 
være gratis.

«Burde vært gratis fysioterapi 
behandling, slik det var tidligere for oss 
med MS»

«Fysioterapi kan man nesten glemme 
idag, det er opptil 7 måneders ventetid 
på fysioterapi, og dette skylder 
fysioterapeutene på "kronisk syke" som 
opptar listeplass.»

«Mye hadde nok vært bedre om jeg fikk 
fysioterapaut. Jeg har ikke råd til å betale 
egenandel selv.»

«Trening hos fysioterapeut har gitt meg 
mye bedre livskvalitet.»



Livet med MS



Livet med MS

• 84% av respondentene er i noen grad enig i at MS har redusert deres 
livskvalitet. 76% er i noen grad enig i at MS har redusert deres 
muligheter til å være delaktig i samfunnslivet. 75% mener at 
sykdommen setter begrensninger på valg av fritidsaktiviteter og ferie. 

• 49% av respondentene tenker ofte over hva familie, venner og andre 
syns om dem på grunn av sykdommen. Samtidig er det 22% som er 
helt uenig i denne påstanden. 

• Mens 27% av respondentene synes det er vanskelig å snakke med 
venner om sykdommen, er 44% helt uenig i denne påstanden.



Livet med MS

• 32% er i noen grad enig i at mange rundt de har fordommer mot MS, 
men 39% er i noen grad uenig. 

• 61% mener det har gått bedre å leve med sykdommen enn de først 
trodde da de fikk påvist MS. 

• 75% av respondentene er i noen grad enig, og hele 52% helt enig, i at 
sykdommen gjør at det er dager de ikke ønsker å sosialisere seg med 
andre. 



Å jobbe med MS

• 34% av respondentene er uføretrygdet, og 18% jobber fulltid. 
Fritekstsvarene indikerer at det er en del som går på 
arbeidsavklaringspenger. 

• 14,2% opplever å bli diskriminert på arbeidsplassen. Det er likevel 
flertallet som, uavhengig av arbeidssituasjon, ikke opplever å bli 
diskriminert. 

• Likevel er det blant respondentene i fulltidsjobb mer enn halvparten 
som i noen grad er enig i at de ikke nødvendigvis ville fortalt om 
diagnosen deres på jobbintervju. 

• Nesten 70% av respondentene i jobb oppgir at de i noen grad er enig i 
at arbeidsplassen tar hensyn til sykdommen når de har behov for det.



Livsstil

• 47,2% av respondentene beskriver egen helse som god, men 
bare 6% beskriver den som svært god. 34,5% beskriver egen 
helse som verken god eller dårlig. 66% av respondentene er 
bekymret for egen helsetilstand.
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Livsstil



Trening

• 72% av respondentene trener minst en gang i uken, i tillegg til 
eventuell rehabilitering og fysioterapi. 45% trener flere ganger i uken. 

• 78% mener i noen grad at sykdommen gjør de mer bevisste på å holde 
seg i fysisk aktivitet. 

• 85% mener at sykdommen gjør at de ikke kan holde det 
aktivitetsnivået de skulle ønske.

• Omtrent halvparten mener i noen grad at de har fått høyere livskvalitet 
fordi de trener. Rundt 30% er verken enig eller uenig. 


