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INSPIRASJONKONFERANSEN 6-8. NOVEMBER 2015 

 

Fredag 6.november 

Kl. 11:30 Lunsj 

Kl. 12:30 Velkommen v/nestleder i MS-forbundet Nina 

Kvernmo 

Hilsen og informasjon fra det Europeiske MS-

forbundet v/styreleder Anne Winslow 

Informasjon fra MS-senteret Hakadal v/daglig 

leder Tone Beiske 

 

Kl. 13:30 «Kunsten er å leve i en krusedull» v/Hans 

Christian Medlien 

Motivering til frivillig arbeid og samarbeid. Hver 

enkelt innsats er verdifull 

 

Kl.14:30 Pausebuffet 

 

Kl. 15:00 Informasjon om autolog stamcelletransplantasjon  

Nye behandlingsretningslinjer og presentasjon av 

ny digital veileder v/Prof.Dr.Med Lars Bøe, leder 

av MS Kompetansesenter. 

 

Kl. 16:00 Trening og kosthold v/MS-senteret Hakadal 
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Kl. 16:45 Pausebuffet 

 

Kl. 17:00 Brukermedvirkning v/fylkessekretær i FFO Nord-

Trøndelag Kari Frøseth 

 

Kl. 20:00 Middag i restauranten  

 

 

 

 

Lørdag 7.november 

Kl. 09:00 Ledermøte 

  Likemannssamling 

  Samling for ungkontakter 

 

Kl. 11:00 Pausebuffet 

 

Kl. 11:30 Ledermøte, likemannssamling, samling 

ungkontakter forts. 

 

Kl. 13:00 Lunsj 

 

Kl. 15:00 «Vegen videre» - bilder og tanker v/Åshild 

Helleset 
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Kl. 15:30 Motivasjon til frivillig arbeid. Workshops v/styret 

 

Kl. 16:30 Pausebuffet 

 

Kl. 17:00 Workshops fortsetter 

 

Kl. 17:45 Oppsummering av konferansen 

 

Kl. 19:30 Aperitiff 

 

Kl. 20:00 Festmiddag 
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Nestleder i MS forbundet, Nina Kvernmo ønsket velkommen til Inspirasjonskonferansen, 

denne helgen på Hotell Thon Arena på Lilestrøm. 

Helgen har fellestemaer, samt inneholder ledermøte for lokalforenings- og regionledere og 

styremedlemmer, likemannssamling og samling for ungkontakter. Mange var møtt fram  og 

klar for mye lærdom og gode tips, håper vi. Helgen har mange store temaer og mye 

informasjon, forhåpentig også mye tips og gode workshops, så det er bare å stålsette seg. 

Fredagen var vi alle sammen, mens lørdag frem til kl 14.30, hadde Ung kontakter og 

likemenn egne møter og work shops separat, så 3 konferansesaler sydet av inspirasjon, 

work shops og informasjon. 

Fredagens foredrag; 

Anne Winslow styreleder ved det europeiske MS forbundet, overbragte hilsen herifra og 

kunne fortelle 
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The European Multiple Sclerosis Platform (EMSP) er en paraplyorganisasjon for 36 Europeiske lands hovedorganisasjoner med 

mer enn 700000 medlemmer med MS og 1. 5 millioner mennesker som daglig er berørt av MS, slik som familie og andre 

omsorgspersoner. 
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Over ser dere flaggskip prosjektene de jobber med. Til det Europeiske MS barometeret 

innhentes det opplysninger hvert annet år, vedrørende blant annet nydiagnostiserte og 

medisiner.  Dette brukes balnt annet for å snakke med de enkelte lands regjeringer  

vedrørende hvordan man bør behandles. Medisiner, forskjellige valg blant annet for at det 

ikke skal være 1 og 2 valg osv, men den beste medisin for den enkelte. Man kan også ut i 

fra denne lese, hvordan det går i hvert enkelt land.  Det er alltid viktig å ha noen som 

kaninformere om forhold, herunder er også det å stå i jobb og tilrettelegging for den 

enkelte. Det er også viktig å informere arbeidsgivere om MS fakta, hvordan man kan gi 

unge diagnostiserte hjelp i forbindelse med arbeidslivet. Det er akkurat avsluttet en 

spørreundersøkelse, vedrørende MS diagnostiserte i arbeid.  
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Over sees de 7 viktigstee arbeidsområdeene. 
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2013 Overall results: 
• 25 countries participated in the MS Barometer 2013 

representing an estimated 505,175 people affected with 

MS in those countries: Austria, Belarus, Belgium, Croatia, 

Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, 

Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Norway, Poland, 

Portugal, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Spain, 

Sweden, Switzerland and the UK. 

• Huge disparities across Europe in terms of management of 

multiple sclerosis. The results show a “two-speed Europe”. 

•  As the next slide shows, access to treatments and therapies 

is not available in all countries in the most efficient way 

for people affected by MS. 

• In most of the European countries, the number of people 

with MS at work remains low. :  

 

 

  

This slide show that considerable difference in access to 

treatment and therapies persist between countries. Given what 

is now known about optimising treatment in terms of relapse 
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rate and severity, it is just not acceptable that so many people in 

Europe that could potentially benefit from treatment are not 

able to fully access it in their country. 

EMSP continues to lobby at all levels for this situation to be improved as a matter of 

urgency. 
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Norway needs to work on ensuring young people with MS 

remain in Education and employment. 

Employment:   

1. No MS awareness raising programmes for the 

workplace in Norway. 

2. Norway does have incentives in place to recruit or 

retain people with disabilities in general in 

employment. 

3. It is legally possible for a person with disability to 

remain at work is Norway. 

4. Flexible working practice legislation does exist. 

5. You do have good financial support for early 

retirement due to disability including MS. E.g.: 

pension fund, invalidity pension, etc.  
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There are more than 700,000 people living with MS. They are 

affected in many different ways depending on where they lives 

how laws are enacted and how people with chronic 
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illness/disabilities are treated.  Across Europe are being left out 

of employment, they do not have opportunities to use their 

education and skills and Europe is wasting the human capital 

worth billions in innovation, abilities and education.  

It is through initiatives such as the Pact that together we 

dismantle those barriers by speaking out about experiences and 

getting to the data of what it really means to be diagnosed with 

a chronic illness. As culture slowly changes, working with 

corporate partners, we want to give young people the 

opportunity to gain valuable professional experience so they 

can continue on their career trajectory and keep fulfilling their 

ambitions. To work, to live, be independent and lives full lives.  

 

 

 
 

The Pact takes a broad approach, looking at all the issues from 

individual experience to how workplaces deal with people with 

MS and other chronic illnesses and creating the environment 

that allows all workers to thrive. The Pact is part of vocational 
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rehabilitation, which is whatever helps someone with a health 

problem stay at, return to and remain in work.  

 EMSP has created the Employment Pact and is asking 

businesses, people with MS and other neurological conditions 

to commit to safe, healthy workplaces. To workplaces where 

people know that if they are diagnosed with a chronic illness 

their employer has the tools in place to help them stay in work.  

 

 

Putting the pieces together  

Employment Policy  
This business will ensure that its employment policies comply 

with national law and European disability regulations, while 

upholding the Universal Declaration of Human Rights – 

Articles 23 and 24.  

Recruitment  
Recruitment procedures will be regularly reviewed to ensure 

that applicants from all backgrounds are aware of the 

employment policies of the organization.  



14 

 

Although disclosure is strongly encouraged, it is not a 

requirement as we respect and recognize individuals’ rights to 

privacy.  

Equal opportunities and proactive employment 

Staff members will be appointed based on their ability to fulfil 

the duties of  

The role, their contribution to business and their commitment to 

the mission of the organisation. People with suitable experience 

and qualifications will be considered irrespective of their 

medical condition.  

Disclosure of a condition/disability such as multiple sclerosis or 

another neurological condition will not prejudice applicants.  

Diversity training and awareness in the workforce 

all staff members will receive information and diversity training 

on the particular challenges faced by people with disabilities 

and long-term conditions in the workplace.  

The Working Environment  
Specific processes and practices are in place to ensure that the 

work environment meets the needs of staff and is in the spirit of 

Article 27 of the United Nations Convention on the Rights of 

People with Disabilities.  

We will commit to the Pact and 

use the checklist that provides a framework for workplace 

adaptations and that will help to deliver a work environment 

that is open, inclusive and accessible. Where there is 

an issue requiring attention, staff members are encouraged to 

voice their concerns using a model of needs assessment leading 

to mutually agreed adaptations.  

These may include: 

• Flexible working hours and  

Arrangements 

• Accessible building and toilet  

Facilities 

• Policy and support for planned  

‘Return to work’ 
• Designated rest area for staff  

We are confident that should any issue arise due to the 

fluctuating nature 
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of the condition/disease, we have a ‘return to work’ process 

involving a staff committee and information to support our 

employees as they deal with their condition. Where we do not 

have the internal expertise, outside assistance will be sought.  
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Norway can participate in this programme.  
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Norway has a register and is active in EUReMS. 
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Dette er allerede planlagt via internett studier og kommer I gang 

antagelig I 2016, både for MS sykepleiere og ikke minst på det 

lokale plan (kommunehelsetjenesten) 
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Launched in Spain, UK, Ireland, Czech republic, Germany, 

Poland, Italy 
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Italy 

Poland  

Romania 

Spain 
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United Kingdom 

France  

Belarus 

Estonia 

Germany 

Greece 

Iceland 

Ireland 
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Selv om mange ofte kanskje føler seg glemt og avvist, gjennom blant annet dette 

foredraget ser vi tydelig at det jobbes og det jobbes hardt for MS diagnostiserte, selv om 

mange med diagnosen, føler det stikk motsatte enkelte ganger. 
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Jeg må si, også denne gang, for at dere selv helt og fullt skal få med dere, det vi har vært 

igjennom på inspirasjonskonferansen, velger jeg, der det lar seg gjøre, å legge inn hele 

foredrag, dette også av den grunn at jeg ikke skal risikere å gjengi feil informasjon og 

ikke minst, ikke ha en korrekt oversettelse, sånn at ting ikke blir refert på den riktige og 

faktiske måten.  Ta kontakt om det er noe dere lurer på og jeg kan være behjlepelig med 

å forklare.  Ordbok kan være grei og ha i nærheten når spesial uttrykk dukker opp. 

 

 

Å hoppe etter Wirkola, er det ingen som kunne greie bedre enn Tone Beiske, daglig 

leder for MS-senteret i Hakadal, lite kommentarer trengs her og heldigvis, vårt eget 

språk. 
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MSSH=MS senteret i Hakadal. 
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Det er pr i dag fra 36 europeiske land 
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Det offentlige skal «spare» 4 liggedager  før kommunene selv må bekoste. Norge har i 

dag det laveste antall sykhussenger pr innbygger og kortest liggetid- det er pasientene 

som må lide for dette. 
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Som Tone Beiske selv sier, og bruker som en presentasjon av seg selv; det hjertet er 

fyllt av, renner munnen over med – og ja det er ingen tvil MS er hennes hjertebarn og 

målet er å bedre livskvaliteten.  Kunnskap om sykdommen er viktig for ta vare på/ta 

hensyn til egen helse. «mangt et feiltrinn blir tatt, ved å stå stille.» 

 

Neste mann ut var Hans Christian Medlien- nærmere kjent for mange som Mr. Løkki 

Næroset og temaet «Kunsten er å leve i en krusedull» Motivering til frivillig arbeid og 

samarbeid. Hver enkeltes innsats er vaerdifull. 

Å referere Medlien, kan en ta på seg den som vil, et oppkomme av spåk/vridninger og 

ideer, temaet Kunsten å leve i en Krusedull, kunne ikke vært bedre. 

Fokr å beskrive hvordan  du må tenke og vrenge bare et lite ordspill eksempel. 

Pus      tut 

     Og inn 
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Stukke spørsmål= ingenting 

Henger du med? 

Han mente selv at dette ikke er et foredrag, men formidle, diskutere og dele 

erfaringer, tanker mm. Krusedull er symbol på alt som skjer i livet. 

 

Kunsten er å se med andre øyne.  Fantasien og kunnskap er summen der vi er. Ymt 

frampå, tenk nye ting og nye veier. Samfunnet må bestå av både heltullinger, 

halvtullinger og andre tullinger. 

Symboliseres  med terninger , puslespill og 

med krusedull. med andre ord det finnes mange løsninger, vanskelilg lå 
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forutsi utfallet.  Framtida finnes i en krusedull.        Sånn er også MS, men som 

diagnostisrt lbir du raskt en mester i å takle det uforutsette.  

Så en liten  Kviss og hva er svaret?  Svaret skal du gi med en gang; 

Spørsmål: Hvor mange hull er det i en tunnel?????????? 

Svar: det er ikke hull i en tunnel – men hull i berget. 

 

Spørsmål:  hva er spørsmålet? 

Svar:     påminnelse på hva du egentlig skal gjøre. 

 

Spørsmål: hvor langt er det herifra til veggen? 

Svar: vet ikke – for den stilte spørsmålet har ikke målt. 

 

Gi deg selv en tittel, så sliper man å bli sammenlighet.  

Selvvalgt tittel – da kan du aldri sammenlignes. Eks. krusedullfilosof. 

 

Var dette tafatt- ta fatt>? 
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Hva slags tegn, ord, visjoner, uttrykk skal symbolisere deg/din forening. «Fargelegg» 

virksomheten din, det ødelegger ikke «avlinga». 

De utenkte tankers tår. «Landet for undring og fantasi», her er det plass ti alle tanker 

og handlinger. Jeg refererer til evaentyrene om Espen Askeladd, «Hor finnes de gode 

hjelperne?» 

Ein finn ikkje noko, før en kjem der det er. 

- Lett på «ræva», kom deg ut å let. 

 

 

 

Dette er i manges øyne den fornuftigste planen, alt går i en retning. 

 

Drømmevisjon- 

Strategiplan 

Handlingsplan 

 

Forbundet 

Kommentert [BG1]:  
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I en lokalforening, kan styret, leder og andre sitte å tenke i timer- gå frem og tilbake 

for å nå et mål, man er tilfredstilt med.  All kultur er menneskeskapt, start drodling. 

 

Noen elsker å bære tunge bører, andre elsker å gå ved siden av å kose seg. Det er så 

lite som skal til, å gjøre en forandring. 

 

Framtida er overalt. 

 

Autogen stamcelletransplantasjon, nye behandlingsretningslinjer og presentsjon 

av ny digital veileder v/ prof.dr.med Lars Bø, leder av Nasjonal 

kompetansetjeneste for MS; 

MÅL 

Forbundet 

Veien til målet går via,  

Fantasi, personlighet, humor, 

bevegelse, lekenhet, 

oppdagelse, energi, peiling. 

 

Si det – høre det –  

 

Applaudere. 
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Lars Bø: 7 transplantert i år 

 
Professor Lars Bø under inspirasjonskonferansen. 

Leder av Nasjonal kompetansetjeneste for MS, professor Lars Bø, orienterte om 

stamcelletilbudet på Haukeland universitetssykehus i Bergen. 

Han får henvisninger til stamcelletransplantasjon fra sykehus over hele landet. 

Henvisningene vurderes så av tre nevrologer fra forskjellige helseforetak. De 
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som oppfyller behandlingskriteriene, henvises videre til hematologisk avdeling, 

der selve behandlingen gjennomføres. Så langt i år har syv MS-pasienter fått 

HSCT på Haukeland. 

Kriteriene oppfattes av mange med MS som vært strenge. Men de er omtrent 

som de svenske, opplyste Bø. Det skal være en hissig sykdom med mange og tette 

attakker som ikke har blitt stoppet av bremsemedisin. 

Pasienter vil bli registrert 

Han sa videre at en legestudent ved Haukeland nå skal skrive en oppgave der 

hun registrerer de som har tatt behandlingen i utlandet. Hun ønsker blant annet 

å registrere symptomer før og etter behandling, hvor behandlingen er foretatt, 

tidligere MS-behandling, type MS og oppfølging i Norge etter behandling i 

utlandet. 

Ekspertene på Haukeland står klare til å lage et nasjonalt tilbud for 25 MS-

pasienter årlig, samtidig som de vil forske på behandlingen og resultatene. 

Haukeland trenger midler til å utvide kapasiteten. 

En metodevurdering fra Kunnskapssenteret for helsetjenesten er ventet i 

månedsskiftet november/desember. 

Han forteller også at det skal og må kartlegges rehabtilbud ved MS 

MS veileder, nasjonalt utarbeidet, Målgruppe? Det vil også fortløpende bli lagt 

info på kompetansesenterets hjemmeside. 

MS attakker – det er ønskelig å få opprettet 

 Attakk telefon 

 Peroral behandling 

 Flyltskjema 

 MS app 

 Er det nødvendig med ny kontroll nå? 

 Fanges alt vesentlig opp ved kontrollen på sykehuset 
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 -hva med usynelige problemer/symptomer 

 Er legen forberedt på hva som er aktuellle problemstillinger for meg? 

Som dere ser, mange ting til ettertanke, det gjelder også for hvaer enkelt 

MS diagnostisert å fortelle legen/nevrologen så mye som overhodet mulig, 

for å få best mulig hjelp. 

 For lite opptatt av «lite synlige funksjoner» 

 Hva med HSCT – det må oftere settes frem både tilbud og ikke minst krav 

om dette. 

 En kjempeviktig ting å informere sin lege om er at «hvert attakk er 

alvorlig», hver ny flekk er ikke bra. Hver ny flekk er en plass med kronisk 

skade i ettertid. 

 Hvem skal bestemme? Det må tas hensyn til hva pasienten ønsker- 

(Lemstrada blir ofte brukt som substitute for stamcellebehandling. 

 Det har skjedd mye det siste halvannet året. 

 Husk det er mulig å begynne ny bremsebehandling etter 

stamcellebehandling. 

I Bergen(Haukeland) stater de nesten alltid med tablett behandling (2.ndre linje 

behandling). Effekten finnes i den attavise fasen, stor svakhet med tilbudet er at 

det ikke finnes noen god reparasjonsbehandling for attakvis og ikke heller for 

Progressiv MS. MS er nedbrytning av nervetråder, derfor er det å få stoppet 

betennelsen ekstremt viktig.    

Svenske og Amerikanske resultatstudier etter trasnplantasjon er lrelativt like.  

Pr i dag ser det ut til at lavinnsivitet og høyintensifitet behandlin har samme 

virkning. 

Det gis best effekt ved tidlig behandling, begrensning i kunnskakpen igger på at 

det er for få kontrollgrupper. 

Jeg har uthevet det viktigste som Lars Bø, informerte om, som vanlig når det 

gjelder spesialister, er det mye en ikke forstår eller kan mistolke, derfor har jeg 

forkortet innholdet i dette foredraget for å være helt sikker på at det som er 

referet er korrekt 
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«Sunt og godt» v/klinisk ernæringsfysiolog Liv Irene Dalby, klinisk 

ernæringsfysiolog ved MS senteret Hakadal AS. 
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Hva er prebiotika? 
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De fleste har hørt om begrepet prebiotika, de helsefremmede 

tarmbakteriene man kan få i seg blant annet via Activia-, Actimel- og 

Biolaprodukter. Prebiotika er derimot fremdeles et ukjent ord for 

mange. Probiotiske bakterier trenger gode vilkår for å vokse og 

formere seg. Prebiotika gir næring til disse” snille” bakteriene og 

fremmer derfor veksten av disse. Eksempler på prebiotika er fructo-

oligosakkarider (FOS) og inulin som er visse typer karbohydrater. 

Disse går ufordøyd gjennom fordøyelsessystemet helt til de kommer 

til tykktarmen der de probiotiske bakteriene kan nyttiggjøre seg av 

dem. 

Hvilke matvarer inneholder prebiotika? 

Morsmelk inneholder faktisk prebiotika og er derfor med på å 

beskytte spebarn mot tarminfeksjoner. Dette er en av mange grunner 

til at morsmelk anbefales. Større barn og voksne kan få i seg 

prebiotika via blant annet bananer, havre, jordskokk, skorsonnerrot, 

løk, purre, asparges og sikorisalat. 

Uansett om du bruker eller ikke bruker probiotikatilskudd eller 

matvarer som er tilsatt prebiotika, er det en fordel å få i seg 

prebiotika. Dette er fordi alle har noen av disse tarmbakterier som en 

naturlig del av tarmfloraen. Ved å for eksempel spiser havregrøt, 

jordskokksuppe (som for øvrig smaker nydelig!) eller asparges 

regelmessig, hjelper du kroppen din til å styrke immunforsvaret i 

tarmen. 

Frukto-oligosakkarider og inulin kan utvinnes fra disse kildene og 

tilsettes andre matvarer. Det er foreløpig ingen slike produkter i 

Norge, men de kommer nok snart. Det forskes også på matvarer som 

inneholder både probiotika og prebiotika, såkalt symbiotiske 

produkter. På engelsk heter denne typen matvarer” functional foods”. 
Man kan også få kjøpt prebiotika som til tilskudd, men det er 

sannsynligvis en fordel å få dem fra forskjellige typer mat. 
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Mye salt utvikler mer agressiv MS. 
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Th 17 celler er involvert i oppregulering av pro inflammatoriske 

cytokiner. Proinflammatoriske cytokiner, øke betennelse og kan 

forårsake utvikling av sykdommer. PC som Interleukin og 

tumor nekrose faktor er stoffer i immunsystemet som fremmer 

betennelse. 

CYTOKINER GM-CSF, TNF-A OG IL-2. 

 



54 

 

 

Det er foreløpig ingen studie som viser at MS pasienter som reduserer 

salt inntak viser forbedring i symptomer. 

Om natrium begrensning er en potensiell tilleggsbehandling til MS-

pasienter er for tidlig å si. 
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Vårt høye saltforbruk truer folkehelsa. Det du tror er helt rent, som 

vann, kan også være en kilde til salt. 

http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.10890635
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Norsk institutt for vannforskning (Niva) har utført en saltanalyse av ti 

ulike flaskevann med kullsyre. Resultatene viser at det er store 

forskjeller på saltmengden i ulike typer mineralvann. På flere av 

flaskene står ikke saltmengden oppgitt på etiketten. 

 

 

 

Du får i deg er cirka 300 ganger mer salt i form av natrium 

ved å drikke de som inneholder mest salt kontra de fem som 

inneholder minst salt, sier Tomas A. Blakseth, fagleder for 

uorganisk analyse ved Niva. 

Farris og taffel naturell 

MEST SALT: Farrisen vi analyserte inneholdt 457 mg 

natrium per liter og totalt 1,2 gram salt pr. liter. Taffel 

innholdet 474 mg natrium pr. liter og totalt 1 gram salt pr. 

liter. 

Foto: Roy Kenneth Sydnes Jacobsen / NRK 



57 

 

Saltet i Farris er ikke tilsatt, men en naturlig del av 

kildevannet. Ifølge vår analyse utgjør det 1,2 gram salt per 

liter. 

Grans Taffel er vann tilsatt salt og mineraler. Gransflasken 

vi analyserte inneholdt i overkant av 1 gram per liter. Til oss 

oppgir Grans Bryggeri at de tilsetter 1,3 gram per liter. 

 

 

Salt og natrium 

Salt står ofte oppført som natrium på ingredienslista. 1 gram 

bordsalt tilsvarer 0,4 g natrium. Saltinntaket i Norge er omkring 

10 gram per dag hos menn, og noe lavere hos kvinner. Dette er 

dobbelt så mye som anbefalt inntak. 

Bris og Ramløsa inneholder cirka halvparten så mye natrium 

som Farris og taffel, mens mineralvannet Pellegrino inneholder 

under en tiendedel av natriummengden som er i Farris. 

– Pellegrino inneholder mye mer kalsium og magnesium enn 

Ramløsa. Dette er også salter som bidrar til saltinnhold. 

Fordelen med disse saltene er at vi ikke fra før av får i oss altfor 

mye av de, slik tilfellet er med natrium, sier Blakseth. 
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MIST SALT: Olden, Isklar, Bonaqua, First Price vann med 

kullsyre og i sodastreamvannet hadde alle et saltinnhold 

tilnærmet null.  

Minst salt er det i Olden, Isklar, Bonaqua, First Price vann 

med kullsyre og i sodastreamvannet. 
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Tidligere var merking av saltinnhold frivillig.  

Fra desember 2016 blir det obligatorisk med 

saltdeklarasjon på alle ferdigpakkede matvarer. 
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Hvordan vi opplever smak kommer an på matens såkalte 

sensoriske egenskaper; lukt, utseende, konsistens, lyd og 

noen ganger smerte og irritasjon dersom maten er sterk. 
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Også andre faktorer som alder og kjønn, tidligere 

erfaringer og forventninger vi har til maten påvirker 

smaksopplevelsen vår. 

 

 

 

Prøv å begrense bruken av salt i matlaging og på maten. 

Her er noen små grep du kan gjøre for å redusere saltet 

uten at det går på bekostning av god smak: 
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Et kosthold med mye frukt og grønnsaker, 

fullkornsprodukter, fisk, sunt fett, magert kjøtt og magre 

meieriprodukter kan gi deg energi som varer. 
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Velg grovt brød/ knekkebrød med magert kjøttpålegg, ost, 

fiskepålegg eller egg. Spis alltid litt grønnsaker ved siden av 

og drikk vann eller mager melk. Grove kornprodukter 

metter bedre, gir mer stabilt blodsukker og inneholder mer 

mineraler og vitaminer enn fint brød. Se etter de nye 

brødmerkene på posen, så er det lett å gjøre riktig valg. 

Velg brød som har 4/4 skravert. 
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Følg tallerkenmodellen og dekk minimum 1/3 av 

tallerkenen, gjerne halve, med grønnsaker, ca 1/3 med 

potet, ris eller pasta (alltid fullkorns varianten av pasta og 

ris) og 1/3 med magert kjøtt, fisk eller fugl. Velg mager 

saus/dressing. Smeltet smør og fløtesauser passer til fest. 
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Både mager og fet fisk er sunt og godt! Fet fisk som laks, 

ørret og makrell inneholder mye omega-3 fettsyrer og D-

vitamin som mange nordmenn får for lite av. Omega-3 

fettsyrer er viktig for å passe på hjertet, mens D-vitamin 

styrker skjelettet. Studier har også vist at omega-3 fettsyrer 

reduserer produksjonen av betennelses fremmende stoffer 

som kalles cytokiner.  De absolutt mest effektive 

langkjedede omega-3 fettsyrer finnes i fiskefett, tran og flere 

andre omega 3 tilskudd. En brødskive med makrell i tomat 

eller annet fiskepålegg hver dag og fet fisk til middag 1–2 

ganger per uke dekker behovet. Dersom du ikke spiser så 

mye fet fisk, er tran eller omega-3 kapsler med D-vitamin et 

nyttig tilskudd for deg. 

 

 
Begrens inntaket av fet og sukkerrik mat. Snacks, kaker, 

junk food, brus, saft og godteri. Sukker gir et kortvarig kick 

før du går rett i kjelleren igjen. 
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Husker du den gode følelsen av at det endelig var lørdag og 

at du visste at du kunne kose deg med god samvittighet. Ta 

tilbake denne følelsen. Unn deg å skeie ut og gjør det da 

med god samvittighet, men ikke gjør det hver dag. Og vær 

bevisst på hvor mange utskeielsesdager du har i ditt 

kosthold. 
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Det kan virke vanskelig å gjøre endringer i kost og 

aktivitetsvaner, men egentlig handler det bare om å finne de 

rette teknikkene. Sett deg små mål som du kan mestre å ta 

ett skritt av gangen. Mange har lett for å tenke at enten så 

må man spise sunt og trene hver dag eller så kan man like 

gjerne gi blaffen. Dette er helt feil. Det er absolutt rom for 

utskeielser i en sunn livsstil – det er nettopp det som er en 

sunn livsstil. Det å spise litt sunnere har mange positive 

effekter på både humør og helsetilstand. 

Det kan virke vanskelig å gjøre endringer i kost og 

aktivitetsvaner, men egentlig handler det bare om å finne de 

rette teknikkene. Sett deg små mål som du kan mestre å ta 

ett skritt av gangen. Mange har lett for å tenke at enten så 

må man spise sunt og trene hver dag eller så kan man like 

gjerne gi blaffen. Dette er helt feil. Det er absolutt rom for 

utskeielser i en sunn livsstil – det er nettopp det som er en 

sunn livsstil. Det å spise litt sunnere har mange positive 

effekter på både humør og helsetilstand. 

Det kan virke vanskelig å gjøre endringer i kost og 

aktivitetsvaner, men egentlig handler det bare om å finne de 

rette teknikkene. Sett deg små mål som du kan mestre å ta 
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ett skritt av gangen. Mange har lett for å tenke at enten så 

må man spise sunt og trene hver dag eller så kan man like 

gjerne gi blaffen. Dette er helt feil. Det er absolutt rom for 

utskeielser i en sunn livsstil – det er nettopp det som er en 

sunn livsstil. Det å spise litt sunnere har mange positive 

effekter på både humør og helsetilstand. 
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Sett deg små mål du kan mestre og ta trinn for trinn. 

Det er allerede ettermiddag, hodet er fyllt av tanker, ord og «hva skjønte jeg, hva fikk 

jeg med. 

 

Fredagens siste foredrag er Brukermedvirkning og det er fylkessekretær i FFO  Nord-

Trøndelag, Kari Frøseth Johansen, som skal ha den lite hyggelige oppgaven og 

forsøke å fenge, en allerede «mettet» og sliten forsamling.’’ 

 



72 

 

 

 

 



73 

 

 

 

 



74 

 

 

 

MS forbundet er også medlem i FFO, hvilket igjen betyr at vi alle- du og jeg som er 

medlemi MS forbundet også da er medlemmer i FFO. 
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Da var vi i mål med fredagen, når det gjelder konferansen på lørdag, er det, med 

unntak avv rapporten fra Progressive MS Alliance, som følger under her,  for så vidt 

ikke noe å refere til dere medlemmer  vedrørende, bare informere der etter beste evne.  

Det dreide seg i om workshops, ideer og ikke minst gjennomgang av årsplanen for 

forbundet, hvordan styret skal fylle ut  alle skjemaer osv.  men jeg kan orientere dere, 

som ikke allerede vet det, at MS forbundet fyller 50 år i 2016, så det blir nok en del 

ekstra møter og markeringer i denne forbindelsen. 

Men raskt nevnt, de viktigste datoer er: 

Årsmøtet i lokalforeningene, skal gjennomføres innen utgangen av mars.- 

Lokalforeningen skal sende årsmelding, regnskap, aktivitetsskjema og 

årsmøteprotokoll til forbundet innen 3. April. 

MS forbundet markerer den nasjonal MS dagen den siste lørdagen i August hvert år. 

Den internasjonal MS dagen markeres hvert år den siste onssdagen i mai. I år er 

forbundet 50 år, så alle lokalforeninger må på banen ( noe vi har vært hvert år på 

forskjellige måter). 

MS-blad nr 1, hvert år informerer også om alle årets konferanser.  MS lotteriet sendes 

ut i slutten av mai, husk dette er gode penger for lokallaget og en flott informasjon om 

MS saken. 

MS konferansen, som arrangeres på forksjellige steder i landet, vår bruker å være på 

Hamar, antagelig i mai juni, vi anmoder våre medlemmer til å være med på denne. 

Årets tema er enda ikke fastsatt, men dere vil få invitasjon, eller følg med i MS bladet. 

Det vil foregå en stor MS kongress i Oslo, den 17. og 18. Mai, ca 40 fra Norge vil bli 

invitert på denne. 

 

Dere vil få oversendt et årshjul etter hvert, hvor det vil stå om aktiviteter 2016, men 

det må avholdes noen møter først. 
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INTERNATIONAL  PROGRESSIVE MS ALLIANCE 

CONNECT TO END PROGRESSIV MS 

John Golding, tidligere president i den europeiske MS-plattformen (EMSP), nå 

styremedlem i MSIF, orienterte om nye forskningsresultater presentert på ECTRIMS-

konferansen i Barcelona i høst.  Han trakk blant annet fram Ocrelizumab, som i 

studier er vist å ha effekt også på primær progressiv MS. 

Golding fortalte om The Progressive MS Alliance, som nå samler verdens beste MS-

forskere til innsats for å forske fram bremsemedisiner også for dem som har 

progressiv MS. 

Golding oppfordret MS-foreninger og enkeltpersoner til å støtte dette 

forskningsarbeidet økonomisk. 

MS-forbundet har samlet inn nær 500.000 kroner fra lokalforeninger og 

enkeltmedlemmer som gis til dette arbeidet i år. Generalsekretær i MS-forbundet, 

Mona Enstad, opplyste at innsamlingsaksjonen fortsetter neste år. Målet er at man når 

totalt en million kroner innen utgangen av 2016. 

 

Utdrag fra Goldings foredrag: 

 

Om Progressive MS og den International Progressiv MS Alliansen. 

o Progressiv Multiple Sklerose, er en kronisk sykdom som ødelegger innenfor 

hjernen og kroppen. Det er en type MS som gjør en dårligere over tid. Hver dag 

tar Progressiv MS mange ting fra mennesker affisert av sykdommen; 

synsnevne, mobilitet, kognitive egenskaper, arbeidsevne og deres 

selvstendighet.  Til tross for framgang på andre typer MS, finnes det ikke noen 

behandling for Progressiv MS.  (merknad Han trakk blant annet fram 

Ocrelizumab, som i studier er vist å ha effekt også på primær progressiv MS). 
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o MS finnes i alle land hvor studier har blitt gjennomført. Mer enn 2.3 millioner 

mennesker i verden lever med sykdommen, over 1 million mennesker lever 

med en progressiv form av MS. 

o Den Progressive MS Alliansen er et internasjonalt initiativ som tilknytter 

ressursr og eksperter rundt om i verden til å finne svar og utvikle nye 

behandlinger for Progressiv MS, ved å finansiere den beste forskningen  hvor 

enn den måtte finnes. 

o Alliansen har 4 prioritets områder: 

 Forstå progresjon bedre for å identifisere og utprøve nye behandlingsformer 

 Utformer kortere, raskere prøver som måler pasientbehandlings resultater. 

 Utføre prøver for å studere virkemidler 

 Utvikle og evaluere nye terapier for å styre bedre symptomene. 

o I 2014 de første globale anmodninger for søknader for Utfordrings Stipender 

genererte 195 søknader fra 21 land.  22 ble innvilget. 

o I 2015, den andre globale anmodningen for samarbeidende nettverk 

planleggings stipender genererte 52 søknader, som representerte over 500 

forskere fra hele verden. 

o Etter en omfattende faglig og teknisk vurdering som involverte nøkkel 

akademisk og industy  eksperter, ble 11 prosjekter godkjent for å få et 

Samarbeids Nettverk Stipend. Hver av de vil motta over 12 måneders periode 

50.000 euro iplanleggings tilskudd.  Disse stipendiatmottakere vil da ha 

muligheten til å søke for en 4 års Samarbeidsstipen etter konklusjon av et 12 

måneders planleggings tilskudd. 

o I løpet av vurderingsprosessen, ble muligheten for samarbeids synergi mellom 

noen av de best rangerte søknader ble identifisrt,  fire av de ledende etterforskre 

med de opprinnelige planleggings stipender ble enige om å samarbeide med 

andre nettverk. De anerkjente mulighten til felles mer verdig av samarbeid med 

lignende og komplementære prosjekter. 

o I tillegg vil stipend mottagere arbeide nær medlemmene av Alliasens 

vitenskapelig komite, samt rådføre seg med Alliansens Industry Forum i løpet a 

planleggingsfase for å sikre at de endelige søknadene er så sterk og 

konkuransedyktig som mulig. 
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o Alliansen vil involvere det farmasøytiske og bioteknologiske industrien, da de 

kan by på omfattende kunnskap, ressurser og finansiering. Samarbeidet med 

industrien styres og veiledes av Industri Forum – rammeverket hvor Alliansen 

og industriens interessentene diskuterer og som støtter aktivt og ha innflytelse 

på Alliansens arbeid. Industri Forum sambeids partnere inkluderer; Biogen, 

EMD Serono, Genetech (Roche), Genzyme et Sanofi Company, Morvatis AG 

og Teva. 

o Alliansen ledes og styres av MS forbundene i USA, Canada, Italia, 

AusraliaStorbritania og MSIF (MS International Federation) og har 

ekspanderende finansiell og andre bidragsyter fra andre organisasjoner og 

inkluderer MS forbundene  i Belgia, Tyskland, Nedrland, Norge og Spania. 

Mer informasjon finnes på www. ProgressiveMSAlliance.org 

Det er godt å kunne se at det jobbes effektivt på tvers av landegrenser, og 

forhåpentlig vil målet om medisinering av Progressiv MS, noe som kan hjelpe, 

ikke ligge for langt unna. 

Hva gjør MS – forbundet? ( og har gjort i 2015). 

o Kontinuerlig informasjon på ms.no og Facebook 

o Hovedomtale i MS – bladet nr 1. og 2 i 2015 

o Giverlink på ms.no 

o Progressiv MS som tema på MS-konferansen i 2015 

o Bruke nasjonal MS – dag i 2015 med spesielt fokus på progressiv MS. 

 

Vi fikk også et resyme fra en far som hadde vært med familein på Familieleir på 

Haraldvangen, det er under produksjon en film om dette, som er ferdigstilles i disse 

dager og vil bli lagt ut på You Tube. 
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Steinar Årset nådde målet 
 

Steinar Årset (bildet) startet fra Lindesnes 18. april i år og 

nådde målet på Nordkapp nesten et halvt år senere etter å ga 

gått 300 mil til fots og på ski. 

Han opplyste på konferansen at det holdt hardt på slutten da han 

fikk høy feber og var utslitt. Underveis hadde han store 

naturopplevelser, noen av dem skremmende. I nærhetene av 

Hjerkinn på Dovre gikk han rett på en Moskusokse. 

- Jeg tror det er viktig å sette seg mål - små eller store - gjøre en 

innsats for å nå målet, og så nyte mestringsfølelsen, sa Steinar 

Årset på konferansen. 

MS-bladet kommer tilbake til Steinar Årsets bragd i første 

nummer på nyåret. 

Det var en fantastisk reise han berettet om, han hadde i forkant gjort et valg at dette 

skulle han gjennomføre helt alene.  Underveis stilte venner opp og heiet han frem, 17 

Mai på vandring sammen med venner kledd i bunad, var en stor opplevelse. 

Å kunne gå i våren og sommeren en hel dag og ofte i dagevis, for så å våkne opp til 

full vinter igjen, tæret både på krefter og humør innimellom, men gi opp – nei det 

tenkte han aldri på, det nederlaget ønsket han ikke selv å oppleve, så han bare fosset 

frem mot målet. 

 

Flott Steinar, på denne turen har du vært en fantastisk ambasadør for MS Norge,  vi er 

mange som har fulgt deg og gjerne skulle delt turen, i det minste deler av den med 

deg. 
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