
«du er jo så frisk og du er jo så 
rask, skulle ikke tro at det feilte 
deg noe».

deTTe Og lignende utsagn kan gi 
store problemer i hodet, for blant 
annet MS (Multippelsklerose) 
rammede, nemlig hvordan andre 
oppfatter personer med også 
usynlige symptomer, hva det gjør 
med selvbildet. Også blant fami-
lie, leger, arbeidsgivere og nære 
venner kan holdningen til MS 
være, at når man ikke kan se MS, 
er det egentlig ikke en sykdom.  

deT Kan ofte synes som om opp-
merksomheten i hovedsak er ret-
tet mot behandling og det å godta 
symptomer som er synlige og 
åpenbart vanskelig å mestre.  De 
usynlige problemene kan ofte 
være vel så vanskelige og tunge å 
mestre. Slik skal det kanskje 
være? Men realiteten er ofte ikke 
slik, og problemet for dem det an-
går om det er pasienten eller dens 
pårørende kan ofte tøffe og tunge.

sKjulTe sYmPTOmer som 
smerter, utmattelse, økt trøttbar-
het (fatigue), depresjon, num-
menhet, synsforstyrrelser, varme 
og kulde sensitivitet og problemer 
knyttet til blære- og tarmfunk-
sjon. Kognitive problem som hu-
kommelsestap eller vansker med 
problemløsning, konsentrasjon er 
gjerne de symptomer som opple-
ves som vanskeligst å få forståelse 
for. 

 «sånn er det å bli eldre, da hus-
ker du dårlig og det gjør vi også» er 
en kjent kommentar fra venner og 
kjente, men disse symptomene 
berører personer i alle aldre, med 
blant annet MS, men også en lang 

rekke andre diagnoser.    Om pro-
blemene for noen ikke er store, vil 
de allikevel ha stor virkning på in-
dividets liv.

å få en medisinsk diagnose som, 
blant annet, MS endrer ens opp-
fattelse av seg selv, eget selvbilde.  
Å måtte la MS, eller en annen diag-
nose, ta del i eget liv, akseptere at 
sykdommen er bofast og slett in-
gen gjest, er ikke enkelt, men det 
er en forutsetning for å nyttiggjøre 
seg det tilbudet av helsetjenester 
som tilbys.  

deT å la MS bli en del av selvbil-
det, når familie, venner, arbeids-
giver og kolleger ikke forstår 
symptomene og nærmest tviler 
på MS diagnosen, når «du ser så 
godt ut» kan være, tøff og vanske-
lig. Det er ofte en forskjell mellom 
hvordan man føler seg, og hvilke 
inntrykk omgivelsene får når en 
ikke har synlige tegn på en syk-
dom/diagnose.  

deT å inkludere MS eller en an-
nen diagnose, i sitt selvbilde 
handler om respekt og anerkjen-
nelse av hvem man er. Blir en ikke 
tatt på alvor for den man er, vil en 
gjerne oppleve at ens rettigheter i 
forhold til helsevesen og NAV ikke 
er reelle, for ikke snakke om i ven-
nekrets, hos arbeidsgiver og ar-
beidskolleger, familie.   Konse-
kvensen av dette er at man unngår 
inkludering og stenger seg inne i 
seg selv, noe som da oftest forster-
ker en del av problemene.

OfTe ser vi at vårt selvbilde for-
mes ved at vi speiler oss i andres 
øyne.  Det er vår familie, venner 
og kolleger som spiller en særlig 
rolle for å gi oss det anerkjennen-

de blikket som former vårt positi-
ve selvbilde.  

deT er ikke til å legge under en 
stol at alle i familie- og vennekret-
sen rammes når man får en diag-
nose.  Når vi greier å bryte stillhe-
ten om MS/diagnosen, og man 
kan snakke åpent om sykdom-
men, da kan familiemedlemmer 
og venner avklare aktiviteter og 
ansvar som skal til for å tilpasse li-
vet til den nye situasjonen.  

deT er fint om familien og de al-
ler nærmeste lærer litt om MS, 
spesielt fordi den opptrer forskjel-
lig på alle som har fått diagnosen – 
likheter er der, helt klart, men alle 
opplever det på forskjellig måte. 
Hvis vi kan snakke om det, gi litt 
«opplæring», vil ingen – færre -, 
stille spørsmål om symptomene, 
enten de er synlige eller usynlige.   

selv BlanT nær familie, kolleger 
og venner kan det være holdning 
til MS, at når man ikke kan se at 
man har MS, er det egentlig ikke 
en sykdom. Flere og flere, barn og 
unge får nå diagnosen, det er 
vondt, men la oss rundt, gjøre 
hverdagen litt enklere for både 
den diagnostiserte og dens fami-
lie, ved å  tenke oss godt om før vi 
uttaler oss.

la de av oss, for det er flere som 
ønsker og prøver, som trives og 
ikke minst ser viktigheten av å 
holde seg i form, alt etter dagsfor-
men, ser verdi av livskvalitet, bli 
støttet og oppmuntret på en posi-
tiv måte, uten for mange spissfin-
dige kommentarer. Ta ikke fra oss 
motet og gleden av å mestre, med 
spissfindige kommentarer.

HAdeLANd MS-FOreNiNG

Men du ser jo så bra ut


