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MS-forbundets virksomhet har også i 2021 vært preget koronapandemien. De 
to siste årene har vært krevende år. Mange har følt på ensomhet og usikkerhet. 
Vi har hatt mye fokus på digitale møter og nye løsninger. Dette er erfaringer vi 
tar med oss i arbeidet med å bedre hverdagen for personer med MS og deres 
pårørende i årene som kommer. 

I 2021 har vi merket et behov hos våre medlemmer om å ha noen å henvende 
seg til når man er usikker og redd. MS-forbundet har hatt økt pågang på våre 
tjenester som likepersonstelefonen, sosionomen, spørsmål til nevrolog og 
MS-sykepleier, og på vårt sentralbord. Mange har vært fortvilet og vi har vært 
opptatte av å hjelpe til så godt vi kan. Noen vil ha noen å prate med, andre har 
trengt hjelp til spørsmål rundt behandling, vaksine og rettigheter. Alle henven-
delser er for oss like viktige og vi er glade for å kunne være til stede for de som 
trenger vår hjelp og støtte. Dette har vi brukt ekstra ressurser på å få til. 

En positiv følge av digitaliseringen er at langt flere enn før har fått mulighet til å 
delta. Vi har arrangert webinarer, hvor oppslutningen har vært veldig høy. Dette 
er en god erfaring vi vil ta med videre.  

Året 2021 var midt i landsmøteperioden 2020-2022. Landsmøtet vedtok i 2020 
en handlingsplan med hovedfokus på: 

 � lokalt og regionalt arbeid
 � interessepolitisk arbeid
 � informasjon og kommunikasjon
 � markedsføring og økonomi
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MS-FORBUNDETS
ORGANISASJON OG 
ADMINISTRASJON
MS-forbundet består av 47 lokal-
foreninger og fem regionslag. 
Koronapandemien har preget MS- 
forbundets lokalforeninger i 2021, 
og aktiviteten har ikke vært så høy 
som tidligere år. Det er likevel stor 
utvikling og gode samarbeidsforhold 
mellom nivåene i organisasjonen. 

Administrasjonen har blitt utvidet 
og forsterket i 2021, og har nå åtte 
ansatte fordelt på 7.2 årsverk.

1. januar 2021 tok Magne Wang  
Fredriksen over som ny generalsekretær 
da Mona Enstad gikk av med pensjon 
etter 17 år i ledelsen. 

2020: 8395

2021: 8532

Fra 2020-2021 
økte vi med 

137 
medlemmer!

MS-FORBUNDETS 
MEDLEMMER

STYRET OG STYRETS ARBEID
Viktige saker for styret i 2021 har bl.a. vært: tilgang til medisiner, stamcelle- 
behandling for personer med MS, fundraisingstrategi, forvaltningsreglement/
strategi, utlysnings av forskningsmidler og møter, kurs og konferanser.  
Regnskap/økonomi og løpende drift er faste saker på hvert styremøte.

Styret ble valgt på årsmøte i november 2020. I 2021 bestod styret av: 
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Lise Johnsen,  
styreleder

Jan Petter Myrvold, 
nestleder

Marianne Drevland,
styremedlem

Helene Wangberg, 
styremedlem

Ståle Normann, 
styremedlem

Bjarni Dagbjartsson, 
styremedlem/

leder av ungutvalget

Melvin Hjort, 
1. vara

Solveig Sørseth Opskar, 
2. vara
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ERKJENTLIGHETSPRISEN 2021
Under Stiftelsen UNI sitt årlige tildelingsarrangement 1. desember 2021 mottok 
MS-forbundet årets Erkjentlighetspris 2021. Stiftelsen UNI skriver i en presse-
melding at MS-forbundet ble nominert til å motta Erkjentlighetsprisen 2021 
for arbeidet med å ivareta interessene til personer med MS og arbeide for å 
bekjempe sykdommen, fremme forskning og formidle forskningsresultater og 
behandlingsmetoder. MS-forbundet mottok 1 000 000 kroner fra Stiftelsen UNI. 

Kr 1 mill.

LEGAT
MS-forbundets styre forvalter to 
legat som har som formål å støtte 
personer med MS til hjelpemidler i 
hverdagen:  
Gerd og Erling Clary Hagens legat 
og Mikkjel og Jenny Gjerdes legat.  
Det ble i 2021 utbetalt   
57 789 kroner fra legatene,  
fordelt på 12 søkere.  
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Landene i  
verden med  
høyest forekomst 
av MS*:

Canada: 292

N
orge: 203

Skottland: 190

Sverige: 189

Danm
ark: 173

O
rkenøyene: 402

Man regner i dag med 
at over 13.000 personer i 

Norge har MS. Over dobbelt 
så mange kvinner 

som menn har 
sykdommen. 

*tall pr 100 000 innbyggere

MS-forbundet 
er medlem av 

Nordisk MS-råd, 
European MS Platform 

og MS International 
Federation. 2.8 

millioner har MS 
i hele verden.
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PROSJEKTARBEID I 
STIFTELSEN DAM
Stiftelsen Dam er en av Norges største 
stiftelser og gir penger til helse- og 
forskningsprosjekter som skal gi 
bedre helse gjennom deltakelse, 
aktivitet og mestring for folk i Norge. 
I 2021 fikk MS-forbundet bevilget 
midler fra alle ordningene. 

Prosjekter som fikk støtte i 2021:
 � Funksjonsbedring og jobb- 

mestring for økt livskvalitet
 � Ny med MS - nettsider rettet mot 

nydiagnostiserte
 � NevroNett

Prosjektene som fikk støtte fra  
Stiftelsen Dams ekstraprogram  
under koronapandemien i 2021: 

 � Digital trening for eldre med MS
 � Trening i rullestol for deg med MS 
 � Digitale MS-konferanser  

Lokalforeningene fikk 
658 000 kroner til sine prosjekter. 

Vi fikk også midler øremerket 
forskning og helseprosjekter.  

REGNSKAP 2021

Innsamlingsåret 2021 var godt på 
tross av korona. June Alexandersen 
ble ansatt som gave- og innsamlings-
rådgiver 1. oktober 2021

Medlemskontingent
kr 3 465 120

Tilskudd fra BUFDIR
kr 4 676 688

Tilskudd fra Norsk Tipping
kr 2 128 779

Lotteri
kr 1 176 048

Andre inntekter
kr 4 874 738

Prosjektinnteker 
Stiftelsen Damm

kr 2 588 100

Refusjon av MVA
kr 1 228 185

Gaver
kr 1 923 636

TOTALE 
INNTEKTER 2021

kr 22 061 294

D
RIFTSIN

N
TEKTER

2021: 22 061 294

2020: 18 022 260

2019: 16 780 752

2018: 15 843 600

2017: 18 158 363
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LIKEPERSONSUTVALGET
Likepersonsutvalget ble opprettet i 
2019 og har i 2021 bestått av Arve 
Josefsen, Susann Vågsvoll og Gunn 
Inger Heibø, sistnevnte som like- 
person for pårørende. 

Likepersonsutvalget innkalles til 
møte når administrasjonen eller 
medlemmer av utvalget har behov 
for å drøfte saker.

KONTAKTLIKEPERSONER
MS-forbundet har opprettet et samar-
beid mellom MS-sykepleier på det 
enkelte sykehus og en kontaktlike-
person i organisasjonen. Kontakt-
likepersonen skal fungere som et 
kontaktpunkt mellom de nevrologis-
ke avdelingene og lokalforeningene 
i deres område. Målet er å ha en så 

Likepersonsarbeidet står sentralt i MS-forbundet. Det handler kort og godt om 
overføring av personlige erfaringer, for å hjelpe til at de involverte skal få en best 
mulig hverdag. Det krever påfyll og fornyelse av både kunnskap og inspirasjon 
for den som skal være likeperson. Dette er et kontinuerlig arbeid, da det stadig 
kommer nye likepersoner til.

tett og god kontakt med de nev-
rologiske avdelingene som mulig. 
MS-forbundet har pr. 31. desember 
2021 21 kontaktlikepersoner. 

En oppgave for kontaktlikepersonene 
er å levere informasjonsesker til nydi-
agnostiserte på de ulike nevrologiske 
avdelingene. Det har vært et poeng at 
det er nettopp kontaktlikepersonene 
som gjør dette, da det blir et naturlig 
treffpunkt mellom dem og MS-sy-
kepleierne. Dette har vært umulig 
å gjennomføre i 2021 på grunn av 
koronapandemien. MS-sykepleierne 
har tatt kontakt med MS-forbundet 
direkte for å bestille eskene. MS-for-
bundet har sendt ut i overkant av  
100 esker i 2021. 
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MS-telefonen betjenes av seks 
likepersoner med MS og fire likepersoner  
for pårørende. Likepersonenene kan også  
kontaktes på mail.

likepersoner

Forbundet  
har samlet et 

likepersonskorps 
bestående av

180
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UNGKONTAKTENE
Ungkontaktene er likepersoner for 
unge. Det er et mål at MS-forbundet 
skal ha ungkontakter i alle lokal-
foreningene. Pr. 31. desember 2021 
var det 33 ungkontakter. 
 
Samling for ungkontaktene i 2021 
ble gjennomført på Thon Hotel Opera 
17.-19. september. Stiftelsen Fun-
datum var ansvarlig for det faglige 
programmet. Samlingen hadde tre 
hovedmålsettinger: At ungkontak-
tene skulle bli bedre kjent med 
hverandre, at de skulle lære noe om 
ulikhet mellom mennesker og mel-
lommenneskelig kommunikasjon, og 
at den enkelte blir bevisst på egen 
motivasjon og egne styrker. 

Hvert år vil mellom 500 og 550 personer i Norge få MS.  
De fleste som får MS-diagnosen er mellom 20 og 40 år. 
Unge med MS er derfor en viktig målgruppe for MS-forbundet. 
I 2021 ble MS-forbundets ungutvalg gjenvalgt og utvidet!

KICK OFF FOR UNGE 
MED MS
Kick off for unge med MS 2021 ble 
gjennomført på Hurdalsjøen Hotell 
15.-17. oktober. Det var 49 deltakere. 

Hovedoverskriften for samlingen 
var «Leve, elske, le – hjerne det! 
En samling for unge med MS om 
psykisk helse, hjernehelse, sex og 
samliv». Dette er tema de unge selv 
hadde etterspurt. Det ble i tillegg 
lagt stor vekt på sosiale aktiviteter. 

Samlingen er støttet av Stiftelsen 
Dam med kr 180 000.
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unge
PERSONER MED MS ER

Linn Engtrø

Bjarni Dagbjartsson 
leder

Even Soldal Jensen Linnea Hæhre

Stine Marie Mørk

UNGUTVALGET
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Å formidle kunnskap om 
MS og ny MS-forskning er 
en hovedoppgave for MS- 
forbundet. Informasjons- 
arbeidet er en kontinuerlig 
arbeidsoppgave for alle 
organisasjonsledd. Vi har et 
tett samarbeid med fag- 
miljøene, som gjør at vi kan 
formidle god kunnskap om 
en sammensatt og kompleks 
sykdom. Dette bidrar til at 
flere får en forståelse av hva 
MS er, og hvilke behov og 
utfordringer mennesker med 
MS og deres pårørende har. 

ms.no 
Nettsidene oppdateres  

løpende med ny informasjon  
om behandling og aktuelle  

arrangement. Dette er 
vår hovedkanal for  
kommunikasjon.

BLOGG
I 2021 begynte 

generalsekretær Magne 
Wang Fredriksen å blogge for 

dagensmedisin.no, blant annet 
om stamcellebehandling 

og evalueringen av 
Nye Metoder. 

RETTIGHETSTELEFONEN
Sosionom Bente Skog har gjennom 
2021 hatt ca. 260 henvendelser på 
rettighetstelefonen. Henvendelsene 
har i 2021 i hovedsak kommet fra  
privatpersoner med MS, men også fra 
sykehus, kommuner, arbeidsplasser, 
leger og tannleger. 

Saker i 2021 har blant annet vært 
klager på inndragning av førerkort, 
avslag på tillegget ung ufør, 
samværssaker, bidragssaker og 
barnefordeling.

I januar-mars 2021 var telefontilbu-
det utvidet pga koronapandemien. 
Tilbudet het «MS-samtalen» og var 
et lavterskel samtaletilbud til med-
lemmer. Sosionomen opplevde økt 
pågang i denne tiden. 

SOSIALE MEDIER

Facebook
Ved utgangen av 2021 hadde vi 8100 
følgere på facebook. Vi hadde i 2021 
en rekkevidde* på 169 740 personer. 
Det er en økning på 155,6 % fra 2020! 
 
 
 

Instagram
Ved utgangen av 2021 hadde vi  
1856 følgere. Vi hadde en rekkevidde* 
på 16 808 personer. Det er en økning 
på 558,6 % fra 2020! 

YouTube
MS-forbundet har en YouTube-kanal 
som blir løpende oppdatert med våre 
nyeste videoer. De mest sette videoene 
er «MS-diagnosen» (15 167 avspillinger), 
«MS – den første tiden» (12 162 
avspillinger) og «Å leve med balanse-
problemer» (10 791 avspillinger). 

80 % av 
følgerne våre i  
sosiale medier  
er kvinner

*Rekkevidde betyr antall mennesker som har fått noe 
fra MS-forbundet i feeden. 

2021

2020

2021

2020

http://ms.no
http://dagensmedisin.no
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NYE FILMER
Trening i rullestol
I 2021 publiserte vi tre digitale  
treningsfilmer a 30 minutter for  
personer med MS som sitter i  
rullestol.  

Digitale treningsfilmer for eldre 
MS-forbundet publiserte i 2021 én 
digital treningsvideo a 30 minutter 
for eldre med MS. Det er planlagt at 
to filmer skal publiseres i 2022.

nyhetsmail
Vi har sendt 

nyhetsmail til medlemmer
 fast én gang per måned og 

ved behov. I 2021 sendte 
vi ut 17 nyhetsmail. 

MS-BLADET 
Det ble i 2021 sendt ut tre utgaver  
av MS-bladet i posten til alle  
medlemmene i MS-forbundet. 
MS-bladet sendes også ut digitalt til 
nye medlemmer av MS-forbundet. 
Opplag: 7 500 pr utgave.

Hovedtema for utgavene i 2021  
har vært: 

 � MS-bladet 1-2021:  
MS og sinnemestring 

 � MS-bladet 2-2021:  
Søvnproblemer hos personer 
med MS 

 � MS-bladet 3.2021:  
MS og smerter 

MS-RAPPORTEN
MS-rapporten kommer ut en gang i 
året med artikler om norsk og  
internasjonal MS-forskning, og ny 
MS-behandling. MS-rapporten 2021 
hadde hovedtema MS og fatigue. 

I 2021 har rådgivningsgruppen som 
kvalitetssikrer rapporten bestått av 
Trygve Holmøy, Randi Cesilie Haugstad 
(Nasjonal kompetansetjeneste for 
MS), Inger Grethe Løyning (MS- 
Senteret Hakadal), Gudrun Sofie 
Østhassel, Magne Wang Fredriksen, 
Kristi Herje Haga og Silje Berggrav.
Opplag: 8 500

MEDIA
Mange redaksjoner har kontaktet 
MS-forbundet om aktuelle saker i 
2021. Flertallet av henvendelsene har 
handlet om uttalelser i forbindelse 
med at enkeltpersoner tar stamcelle-
behandling i utlandet. Mediene spør 
ofte om hva MS-forbundet mener om 
at pasientene må reise til utlandet 
og betale alle kostnader selv. Dette 
gir forbundet god anledning til å gi 
kunnskap om stamcelletransplanta-
sjon og samtidig påpeke at tilbudet 
om stamcellebehandling i Norge bør 
utvides. 

Også i 2021 er MS omtalt hyppig i 
fagavisen Dagens Medisin. Fokuset 
har særlig vært på MS og korona, 
mangler i behandlingstilbudet til barn 
med MS, stamcellebehandling, revi-
sjon av retningslinjer for MS-behand-
ling og evalueringen av Nye Metoder. 

Nye medlemmer 
i MS-forbundet får  

tilsendt velkomstbrev  
ved innmelding. Vedlagt er  
siste utgave av MS-bladet  

og tre brosjyrer om 
likepersonsarbeidet, om 
pårørende og om å leve 

med MS.

MSMSbladet
bladet

Nr 3-2021 
MULTIPPEL SKLEROSE FORBUNDET

HOVEDTEMA MS og smerter     Side 6-11

BehandlingMedisinene som 
endret alt 

Side 22-24

Trå til for MS
- I 2022 er målet 

100 påmeldte
Side 16

PortrettetFrivillig Vigdis 
Lindbjør Nilsen  Side 30-34

MSMSbladetbladet
Nr 2-2021 

MULTIPPEL SKLEROSE FORBUNDET

HOVEDTEMA Alvorlige søvnproblemer hos personer med MS 
Side 6-11

MS-registeretSe hva som er registrert om deg 
Side 24-27

NEVROVAX
Studie på MS-behandling og koronavaksine

Side 18-19

Portrettet
Filmregissør Guro Bruusgaard

Side 12-15

MS-bladet_nr-2_2021-nyere.indd   1
MS-bladet_nr-2_2021-nyere.indd   1

26.04.2021   09:44:29
26.04.2021   09:44:29

MSMSbladetbladet
Nr 1-2021 MULTIPPEL SKLEROSE FORBUNDET

HOVEDTEMA 

MS og sinnemestring

Side 6-10

EgenMS
Egenmestringsverktøy for MS

Side 20-21
Korona 
Hva betyr vaksinasjonen for 

deg med MS?
Side 12-13

Portrettet
Magne Wang Fredriksen

Side 14-17

Det ble publisert 

921 
artikler som omtalte «MS». 
Mest oppmerksomhet får 

stamcellesaken. 

Scann QR-koden 
for å se 
treningsfilmene.

I 2021 ble det 
publisert totalt  

245 
norske artikler på 
papir og nett der 
MS-forbundet 

ble nevnt. 
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MS-forbundet arbeider opp mot myndighetene både i Stortinget, 
departementene og Helsedirektoratet for å påvirke og  
forbedre tilbudet til personer med MS. Dette gjelder både 
forebyggende MS-behandling, rettigheter, tilrettelegging og 
rehabilitering. De tre viktigste politiske sakene i 2021 var:

MS-forbundet har siden Landsmøtet 
2010 hatt fokus på HSCT. Beslutnings- 
forum konkluderte i 2015 med at 
stamcelletransplantasjon ikke kunne 
bli standardbehandling grunnet mangel 
på dokumentert effekt. Regjeringen 
bevilget imidlertid 22 millioner kroner 
til oppstart av en studie hvor bremse-
medisiner sammenlignes med HSCT, 
den såkalte RAM-MS-studien. Studien 
skal undersøke om det er forskjell i 
behandlingseffekt, sikkerhet og 
kostnad mellom behandlingene. 

MS-forbundet har vært tydelig i 
nasjonale og lokale medier om saker 
som handler om HSCT i 2021. Det 
ble i mai 2021 vedtatt at regjeringen 

snarest skal komme med tiltak slik at 
flere norske MS-pasienter kan 
inkluderes i RAM-MS. Det er har ikke 
kommet noen ekstrabevilgninger i 
forbindelse med dette i 2021.

Ved utgangen av 2021 jobber 
MS-forbundet med denne saken på 
flere måter, for å se på hvordan vi 
kan bidra til at HSCT blir standard- 
behandling i Norge.  

1) AUTOLOG STAMCELLETRANSPLANTASJON (HSCT)

I oktober fulgte vi  
Malene Johnsen som reiste til 

Moskva for stamcellebehandling. 
Gjennom personlig tekst og bilder 

på ms.no kunne leserne følge 
hennes på hennes reise gjennom  

behandlingen og tiden  
før og etter.

I februar 2021 
var generalsekretær 

Magne Wang Fredriksen 
gjest i Dagsnytt 18 for å 

diskutere tilgangen til 
medisiner for personer 

med MS i Norge.

http://ms.no
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behandling for personer med MS er  
i 2021 dårlig. Fagpersoner har ved 
flere anledninger stått fram i media 
for å vise dette. MS-forbundet har 
også vært tydelige i denne debatten.  
MS-legene opplever at Beslutnings-
forum går på tvers av deres faglige 
råd når forumet har bestemt at to 
gode MS-medisiner for barn og unge 
ikke lenger kan foreskrives. Dette 
gjelder fingolimod (Gilenya) og 
natalizumab (Tysabri). Det har også 
vært debatt om andre MS-medisiner. 

Bakgrunnen for debatten er Beslut-
ningsforums vedtak fra november 
2019, hvor de gjorde en betydelig 
innskrenkning av MS-behandlingen 
i Norge. Med et pennestrøk ble det 
bestemt at en ikke lenger kan starte 
behandling av attakkpreget MS med 
Tysabri eller Gilenya. Ocrevus er fort-
satt ikke godkjent ved attakkvis MS. 

Av MS-medikamentene som fagmil-
jøet klassifiserer som «høyeffektive» 
gjenstår kun Lemtrada, Mavenclad 
og rituksimab. Bivirkningsprofilen 
gjøre Lemtrada uaktuell for flertallet 
av pasientene. Rituksimab er ikke  
undersøkt i fase III-studier eller  
formelt godkjent for MS-behandling. 

Selv om mange har god nytte av 
behandling med rituksimab eller  
Mavenclad, gjelder ikke dette for  

3) EVALUERING AV 
NYE METODER
MS-forbundet har vært involvert i 
evalueringen av Nye Metoder. I 2020 
leverte MS-forbundet en hørings- 
uttalelse om dette. I 2021 har vi hatt 
flere møter med Proba Samfunns- 
analyse som har fått i oppdrag å 
skrive evalueringen. 

Evalueringen av Nye Metoder ble 
offentliggjort 18. november 2021. 
Ekteparet Kallerud ble trukket frem 
som eksempel av Dagens Medisin i 
forbindelse med evalueringen av Nye 
Metoder. Åsne Kallerud har MS. Hun 
fikk etter klage rett til individuell 
behandling, og fikk tilgang til Ocrevus, 
en medisin som systemet har sagt 
nei til. 

2) BEGRENSNING AV BEHANDLINGSMULIGHETENE 
FOR MS

alle MS-pasienter. Det er for disse 
undergruppene fagmiljøet og MS- 
forbundet ønsker at det åpnes opp 
for unntak. 

Tysabri ble godkjent til midlertidig 
bruk under pandemien 22. november. 
Denne kan brukes til barn og unge, 
og personer med attakkvis MS som 
har økt risiko for covid-19. Det er  
definerte risikofaktorer i beslutningen. 

MS-forbundet 
har vært synlige i 

nasjonale og lokale 
medier i 2021.
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MS-forbundet har i 2021 hatt tett 
kontakt med Nasjonal kompetanse- 
tjeneste for MS. Samarbeidet om-
fatter konferanser, løpende faglige 
forespørsler fra MS-forbundet,  
jevnlige samarbeidsmøter, utvikling 
av MS-veilederen o.l. 

Det er viktig for MS-forbundet å ha tett kontakt med 
fagmiljøer for å hele tiden være oppdatert på det 
siste innen forskning og fag.

NEURO-SYSMED
Neuro-SysMed er Norges  

første senter for klinisk forskning. 
Senteret har fra Forskningsrådet fått 

bevilget 20 millioner i året i åtte år 
(160 millioner totalt). Neuro-SysMed 

åpnet i 2019. Forbundsleder Lise 
Johnsen og kommunikasjonsleder 

Gudrun Sofie Østhassel sitter i 
brukerrådet til Neuro-SysMed. 

NORSK MS-REGISTER 
OG BIOBANK

Norsk MS-register og 
biobank benyttes til å kvalitets-
sikre helsetjenester som ytes til 
personer med MS. Hovedfokus 

er på diagnostikk og 
behandling.

Nasjonal kompetansetjeneste for 
MS, som ledes av professor Lars Bø, 
har gjennom 2021 utarbeidet nasjo-
nale råd om bruk av bremsemedisi-
ner og oppfølging av MS-pasienter 
i forhold til koronaviruset. De har 
også kommet med råd om vaksine-

ring mot koronaviruset, og vært en 
pådriver til at personer med MS som 
står på visse behandlinger har blitt 
prioritert i vaksinekøen. Det har vært 
til stor hjelp for MS-forbundet å ha 
noen konkrete, faglige råd å vise til 
når det gjelder dette.

NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR MS
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SPØRSMÅL OG SVAR  
VIA NETTSIDENE
Vi har en anonym spørsmål- og 
svartjeneste på nettsidene våre. 
Her kan man sende inn spørsmål til 
våre to MS-eksperter: nevrolog Lars 
Bø og MS-sykepleier Randi Cesilie 
Haugstad. I 2021 ble det totalt sendt 
inn 367 spørsmål via spørretjenesten 
på nett. Det har vært spesielt mange 
spørsmål knyttet til korona og  
koronavaksine i 2021. 

SOLSTRANDMØTET
MS-forbundet arrangerte  
Solstrandmøtet sammen med  
Nasjonal kompetansetjeneste for MS 
og Norsk MS-register og biobank  
10.-11. november 2021. 

Hovedtema på årets konferanse var: 
Covid, status MS-studier, kasuistikker, 
MS-registeret, MS-behandling og 
behandling av fatigue.

PÅGÅENDE FORSKNINGS-
PROSJEKTER SOM 
MS-FORBUNDET ER 
INVOLVERT I
MS-forbundet sentralt bruker  
ressurser på og er involvert i flere 
forskningsprosjekter. Under følger 
en oversikt over de største, norske 
forskningsprosjekter som pågår i 
2021, som MS-forbundet sentralt er 
involvert i. I tillegg er det mange  
lokale brukerrepresentanter, som på 
ulik måte representerer MS-forbundet, 
involverte i andre prosjekter. 

 � OVERLORD-MS  
helse-bergen.no 
 

 � RAM-MS  
helse-bergen.no 
 

 � SMART-MS  
neuro-sysmed.no 
 

 � NOR-MS  
ous-research.no 

HELSEDIREKTORATET  
– NYE BEHANDLINGS- 
RETNINGSLINJER
I mai 2021 startet Helsedirekto-
ratet arbeidet med å revidere de 
nasjonale faglige retningslinjene for 
diagnose, behandling og oppfølging 
av MS-pasienter. Retningslinjene er 
basert på forskningsbasert kunn-
skap, erfaringsbasert kunnskap og 
brukerkunnskap. Kjell-Morten Myhr 
leder prosjektgruppen som reviderer 
retningslinjene. MS-forbundet har to 
brukerrepresentanter i gruppen: Lise 
Johnsen og Gudrun Sofie Østhassel.

Tidlig diagnostisering med tidlig 
oppstart av høyeffektiv behandling 
er hovedprinsippet i de nye retnings-
linjene for MS-behandling. Retnings-
linjene skal være ferdig reviderte 
høsten 2022. 

?

MS-sykepleier Randi 
Cesilie Haugstad og 
nevrolog Lars Bø  
har svart på 367 
spørsmål via ms.no.

https://helse-bergen.no/kliniske-studier/okrelizumab-versus-rituksimab-som-behandling-for-tidlig-attakvis-multippel-sklerose-overlord-ms
https://helse-bergen.no/kliniske-studier/okrelizumab-versus-rituksimab-som-behandling-for-tidlig-attakvis-multippel-sklerose-overlord-ms
https://helse-bergen.no/ram-ms
https://helse-bergen.no/ram-ms
https://neuro-sysmed.no/trials/mesenchymal-autologous-stem-cells-in-progressive-multiple-sclerosis/?lang=no
https://neuro-sysmed.no/trials/mesenchymal-autologous-stem-cells-in-progressive-multiple-sclerosis/?lang=no
https://www.ous-research.no/nor-ms
https://www.ous-research.no/nor-ms
http://ms.no
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DIGITALE  
MS-KONFERANSER
Da det var vanskelig å gjennomføre 
fysiske MS-konferanser våren 2021, 
arrangerte vi tre digitale MS-kon-
feranser i stedet. Alle de digitale 
MS-konferansene ligger i sin helhet 
på MS-forbundets YouTube-kanal. 
De digitale MS-konferansene hadde 
følgende tema: 
«MS, covid-19 og vaksine» 
«Livet med MS og koronapandemien» 
«Kliniske studier» 

INTERNASJONAL 
MS-DAG
Internasjonal MS-dag markeres over 
hele verden 30. mai. I 2021 hadde 
MS-forbundet en kampanje i sosiale 
medier. Temaet var «Connections». 
Hovedbudskapet var å bygge  
samhold og tilhørighet med  
menneskene rundt oss. 

NASJONAL MS-DAG 
– GÅ FOR MS 
MS-forbundet arrangerte «Gå for 
MS» på den nasjonale MS-dagen 28. 
august. Dette var et landsdekkende 
arrangement der over 800 personer 
var i aktivitet, og over 500 personer 
sendte inn bilder av aktiviteten sin. 
All aktivitet var med på å generere 
penger til lokalforeningene. Totalt 
ble det registrert 2347 timer og 20 
minutter. 98 424 kroner ble fordelt 
på våre lokalforeninger. 

ARENDALSUKA
Arendalsuka er blitt et meget viktig 
møtested for frivillige organisasjoner 
og politikere. 16.-20. august 2021 
hadde vi stand i gågata. Aust-Agder 
MS-forening hjalp til med å betjene 
standen. 

800
personer deltok på 
«GÅ FOR MS» 2021
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INSPIRASJONS-
KONFERANSEN
ble arrangert 5.-7. november på  
Scandic Oslo Airport med 86  
deltakere fra 26 lokalforeninger. 
Tema på årets inspirasjons- 
konferanse var «Kraften i  
frivillighet». Det ble belyst med en 
rekke ulike innlegg gjennom hele 
helgen av blant annet Trine Skei 
Grande, Birgitte Brekke og Johan 
Simonsen. Det ble gjennomført en 
ledersamling for regionene i forkant 
av Inspirasjonskonferansen. 

MS-KONFERANSENE
Det var syv MS-konferanser fordelt 
på Bodø, Drammen, Kristiansand, 
Trondheim, Langesund, Sandnes og 
på Gardermoen. Tema for MS-konfe-
ransene var «En bedre hverdag». Inn-
leggene hadde fokus på verdien av 
rehabilitering, hvordan leve godt med 
kronisk sykdom, siste nytt innenfor 
behandling og kliniske studier. 

MS-forbundets samarbeidspartne-
re ble invitert til å stå på stand på 
konferansene. Totalt hadde vi 20 
forskjellige utstillere. 

TRÅ TIL FOR MS  
– BikeBaseCamp Arendal ble 
gjennomført 14.-19. august, på Hove 
Leirsenter på Tromøya ved Arendal. 
Arrangementet er et samarbeid med 
Pedal People. Nytt av året var tema- 
kveld med temaene:
«Å være den det ikke gjelder  
– livet som pårørende» 
«MS og trening – hvorfor er trening 
så viktig?»

TRÅ TIL FOR MS
Søndag 15. august  

deltok hele gjengen i  
fullt sykkelutstyr  
direkte på NRK1  
«Sommerskuta». 

MS-prisen 2020 gikk til tidligere generalse-
kretær Mona Enstad, som fikk prisen for sitt 
glødende engasjement for alle med MS og 
deres pårørende. Pga koronarestriksjoner i 
2020 ble prisen delt ut under Inspirasjons-
konferansen 2021.

MS-
prisen

EKSTERNE  
SAMARBEIDSPARTNERE
MS-forbundet samarbeider om flere 
prosjekter med eksterne samarbeids- 
partnere. I 2021 har vi hatt to store 
samarbeidsprosjekt: 

 � Brosjyre og åpent møte om 
progressiv MS i samarbeid med 
Novartis.

 � Filmpremiere av dokumentar-
filmen «Mysteriet MS – fortid, 
nåtid og fremtid» i samarbeid 
med Merck.



I 2021 var det 422 
pasienter på opphold på 

MS-Senteret Hakadal

MS-Senteret 
Hakadal er 100 % eid 

av MS-forbundet i 
Norge. Daglig leder 
for senteret er Ellen 

Sofie Øvrum. 


