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VAD ÄR ORSAKEN TILL MS?
Grundorsaken till MS är inte känd. Det verkar
dock som om olika kombinationer av gener
som deltar i regleringen av immunsystemets
funktion skapar en grogrund för insjuknande
hos vissa människor. Själva insjuknandet sker
slutligen till följd av olika miljöfaktorer och
händelser som aktiverar immunsystemet (till
exempel vanliga virussjukdomar).

VAD ÄR MS?
MS DVS. MULTIPEL SKLEROS ÄR EN SJUKDOM I CENTRALA
NERVSYSTEMET DVS. I HJÄRNAN OCH RYGGMÄRGEN
Vid MS är förmedlingen av nervimpulser störd
till följd av demyelinisering och axonskador.
Demyelinisering: Det myelinskikt som
omger och skyddar nervcellsutskotten,
dvs. axonerna, skadas till följd av en
inflammatorisk reaktion som förmedlas
av vita blodkroppar, dvs. leukocyter.
Axonskada: I inflammationshärdarna dvs.
i placken skadas utöver myelinet även
själva nervcellsutskotten i varierande grad.
Den symtombild som MS orsakar har samband
med var myelin- och axonskadan finns.
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Symtomen varierar beroende på vilka områ
den i centrala nervsystemet som är skadade.
Svårighetsgraden för själva inflammationen
kan också variera. Därmed är symtomspektret
individuellt och det är även svårt att förutspå
sjukdomsförloppet.
Det centrala nervsystemets förmåga att an
passa sig till de problem som MS orsakar
hjälper kroppen att återhämta sig efter ett
skov, och även att anpassa sig till bestående
förändringar som sjukdomen orsakar. På väv
nadsnivå kan man även i viss mån observera
reparerande processer, men deras inverkan på
funktionsförmågan är vanligen liten.

Risken för att insjukna kan alltså vara ärftlig,
men effekten av en enstaka gen på insjuk
ningsrisken är högst trefaldig jämfört med den
övriga befolkningen. Enligt vissa undersök
ningar ökar insjukningsrisken 20–50-faldigt
hos nära släktningar till personen som insjuk
nat (föräldrar, syskon och egna barn). Om den
ena av identiska tvillingar insjuknar i MS är
sannolikheten för att den andra tvillingen in
sjuknar över 30 procent.
Miljöfaktorer har också betydelse. Det har
påvisats att livsmiljön under barndomen till
viss del påverkar sjukdomsrisken. Det verkar
finnas ett samband mellan exponering för sol
ljus och en minskad risk för att insjukna och
man antar att den skyddande effekten förmed
las via D-vitamin.
Bland infektionssjukdomarna har det påvisats
att särskilt Ebstein-Barr-virusinfektioner (EBV)

som orsakar mononukleos, dvs. körtelfeber,
ökar risken för att insjukna i MS. Man har
misstänkt att det finns ett särskilt virus eller
en bakterie som orsakar MS, men detta har
inte kunnat påvisas och numera tror man inte
heller att det är sannolikt. Rökning ökar risken
för MS, men liksom vid exponering för andra
enskilda miljöfaktorer blir risken för att insjuk
na maximalt dubbelt så hög. Kombinationer av
olika riskfaktorer kan däremot öka risken för
att insjukna betydligt.
MS debuterar vanligtvis i åldern 20–40 år. Det
är ovanligt att personer under 16 år eller över
60 år insjuknar. Hos kvinnor är risken för att in
sjukna tre gånger högre än hos män.
I hela världen finns det cirka 2,8 miljoner
människor som har MS. Förekomsten av MS
varierar. Förekomsten är störst bland den vita
befolkningen i Nordeuropa, Nordamerika och
Australien.
Finland är ett högriskområde för MS. I Finland
finns det över 11 000 personer med MS och
varje år insjuknar cirka 500 finländare i MS.
Det här innebär alltså minst en ny diagnos per
dag. Under årens lopp har antalet nya sjuk
domsfall långsamt ökat, men samtidigt har
prognosen för själva sjukdomen förbättrats.
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SYMTOM VID MS
Symtomen vid MS är mångfasetterade och beror på hur stor det skadade området är och
var det finns. Symtomen förekommer ofta i skov, dvs. perioder med försämring.
De vanligaste första symtomen vid MS är
– nedsatt synskärpa/smärta i ena ögat (synnervsinflammation)
– förändringar i muskelstyrkan eller klumpighet och/eller känselrubbningar (på storhjärnseller ryggmärgsnivå) i benen och armarna
– dubbelseende och balans-/koordinationssvårigheter (hjärnstammen/lillhjärnan)
Andra symtom är
-	 nedsatt muskelstyrka kan vara förknippad med onormala spänningstillstånd i musklerna 		
(spasticitet)
-	 symtom i extremiteterna balanssvårigheter förknippade med symtom i hjärnans bakre delar
(hjärnstammen och lillhjärnan)
-	 nedsatt belastningstolerans och fördröjd återhämtning
-	 trötthet och utmattning (fatigue)
-	 förändringar i tankeförmågan (intellektuella processer dvs. den kognitiva förmågan),
såsom minnesproblem och koncentrationssvårigheter
-	 variationer i sinnesstämningen, ökad känslosamhet, depression
(ofta sekundär i förhållande till andra symtom)
-	 sexuella problem, såsom orgasm- och erektionsproblem
-	 störningar i tarmens och urinblåsans funktion och kontroll
-	 svälj- och talsvårigheter
Symtomen kan härröra från endast en nivå i centrala nervsystemet (monofokal debut/
monofokala symtom) eller från flera olika nivåer samtidigt (multifokal debut/multifokala
symtom).

DIAGNOSTISERING AV MS
MS-diagnosen baseras främst på patientens
symtombild och neurologens kliniska under
sökning. I praktiken behövs dock alltid ytter
ligare undersökningar för att diagnosen ska
kunna säkerställas.
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Diagnosen MS fastställs enligt McDonalds
kriterier som uppdaterades 2017. Förutom
bedömningen vid mottagningen görs också
en magnetundersökning av hjärnan och vid
behov ryggmärgen (magnetisk resonans

tomografi, MRI), en analys av ryggmärgsvätskan
(lumbalpunktion) samt vid behov undersök
ningar av reaktionspotentialer (särskilt VEP-un
dersökning för att påvisa skador i synbanorna).
Dessutom planeras nödvändiga laboratorieprov
för att utesluta andra eventuella orsaker.
Diagnosen på skovvis förlöpande MS (RRMS)
förutsätter att spridning i tid och rum kan på
visas. Kriterierna uppfylls om patienten har
två säkert påvisade sjukdomsskov som härrör
från olika nivåer av centrala nervsystemet. Det
räcker också om en ny MRI-förändring senare
observeras i uppföljningen efter ett kliniskt
skov.
Diagnosen kan ställas också i samband med
ett skov, om symtom och kliniska fynd och/
eller MRI-fynd konstateras samtidigt vid minst
två olika nivåer av centrala nervssystemet och
ett inflammatoriskt fynd (minst två oligoklo
nala band) som är typiskt för MS konstateras

i ryggmärgsvätskan. Diagnosen kan också stäl
las baserat på ett skov som enbart innehåller
ett symtom och kliniskt fynd när MRI-fynd
samtidigt konstateras vid två olika nivåer av
centrala nervsystemet och ett ovannämnt av
vikande fynd som överensstämmer med MS
konstateras i ryggmärgsvätskan.
De nya kriterierna möjliggör en tidigare, men
ändå tillförlitlig diagnos, och därigenom en
så tidig inledning av läkemedelsbehandlingen
som möjligt.
Diagnosen på primär progressiv MS (PPMS)
baseras på att den neurologiska symtombilden
kan påvisas framskrida under minst ett år utan
skov. Dessutom ska magnetundersökningen
visa förändringar som är typiska för MS och
uppfyller två olika kriterier. Om endast en av
de två MRI-kriterierna uppfylls, kan diagnosen
säkerställas med ett fynd från ryggmärgsvät
skan som är typiskt för MS.

OLIKA FORMER AV MS
Skovvis förlöpande MS (relapserande-remitterande, RRMS) är den vanligaste sjukdoms
formen, och denna form har 85–90 % av de
insjuknade. Vid skovvis förlöpande MS upp
kommer försämringskov och återhämtningen
från dessa varierar. Särskilt i början av sjukdo
men kan patienten till och med vara helt sym
tomfri mellan skoven.
Hos de flesta patienter vars sjukdom har börjat
som skovvis förlöpande MS förändras sjukdo
men med åren till sekundär progressiv MS

(SPMS). Den vanliga definitionen för SPMS är
en säkert påvisad försämring av symtombilden
under sex månader utan samtidiga skov. Skov
kan fortfarande förekomma senare, men de
förekommer mer sällan än tidigare och till slut
upphör de helt.
Primär progressiv MS (PPMS) förekommer hos
10–15 % av patienterna. Vid denna sjukdoms
form förekommer inga skov, utan sjukdomssym
tomen fortskrider kontinuerligt och funktions
förmågan försämras småningom med åren.

7

LÄKEMEDELSBEHANDLING SOM PÅVERKAR
SJUKDOMSFÖRLOPPET VID MS

SYMTOMLINDRANDE BEHANDLING VID MS

Det huvudsakliga syftet för immunologiska
sjukdomsmodifierande läkemedel vid MS är
att minska antalet skov och lindra deras svå
righetsgrad. Syftet är också att minska risken
för uppkomst av nya inflammatoriska föränd
ringar som kan observeras i MRI-bilder. En
lyckad behandling bromsar också sjukdoms
förloppet och nedsättningen av funktionsför
mågan både när det gäller fysisk olägenhet
och kognitiva symtom.

De vanligaste symtomen och olika metoder
för att påverka dem:

Förutsättningen för att läkemedelsbehand
lingen kan inledas är en säker MS-diagnos
ställd av en specialist i neurologi och påvisad
inflammatorisk aktivitet. Vid val av olika be
handlingar klassificeras sjukdomen antingen
som aktiv eller mycket aktiv beroende på den
kliniska bilden och MRI-fynden.
Läkemedelsbehandlingen kan genomföras
antingen hemma (injektioner och tabletter)
eller på sjukhus (infusioner). Läkemedel som
tas hemma för behandling av aktiv skovvis för
löpande MS inkluderar injektioner, dvs. inter
feron beta (AVONEX, BETAFERON, PLEGRIDY,
REBIF) och glatirameracetat (COPAXONE) och
tabletter, dvs. dimetylfumerat (TECFIDERA),
ozanimod (ZEPOSIA) och teriflunomid (AU
BAGIO). Infusioner som ges på sjukhus är
alemtuzumab (LEMTRADA) och okrelizumab
(OCREVUS).
Vid mycket aktiv MS eller om den nuvarande
behandlingen behöver effektiviseras kan läke
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medel avsedda för behandling av mycket aktiv
MS användas. Behandlingar i tablettform som
kan tas hemma vid mycket aktiv MS är fing
olimod (GILENYA) och kladribintabletter (MA
VENCLAD) och infusionsbehandlingar som
ges på sjukhus är alemtuzumab (LEMTRA
DA), natalizumab (TYSABRI) och okrelizumab
(OCREVUS).
Vid aktiv primär progressiv MS kan okrelizu
mab (OCREVUS) användas.
En godkänd behandling för sekundär pro
gressiv MS är siponimod (MAYZENT) som
administreras i tablettform. Användning av
detta läkemedel förutsätter en påvisad sjuk
domsaktivitet som förekommer antingen i
skov eller som MRI-förändringar.
Läkemedelsbehandlingen ska alltid genomföras
enligt behandlingsplanen för preparatet eller
enligt anvisningarna på receptet. Effekterna av
behandlingen syns inte alltid genast, utan den
lugnande effekten på sjukdomen visar sig efter
några veckor eller månader. Läkemedlen påver
kar nödvändigtvis inte de existerande symto
men, eftersom de inte kan korrigera existerande
skador, utan närmast förhindrar och/eller brom
sar förekomsten av nya skador.
Behandlingen bör inledas så fort som möjligt
efter diagnosen och effekten av behandlingen
bör utvärderas aktivt vid uppföljningsbesöken
och genom MRI-bilder.

Symtomen vid MS är mångfasetterade och behandlingen är symtomlindrande läkemedel,
egenvård och rehabilitering

1. Utmattning (fatigue)
I första hand egenvård som innefattar bl.a.
vila, pauser i sysslorna, nedkylning av
kroppen, rätt kost och lugn uthållighetsträ
ning. Läkemedelsmetoderna är begränsade,
men det lönar sig att diskutera olika alterna
tiv med den behandlande läkaren.
2. Varierande sinnesstämning
Diskussions- och kamratstöd, läkemedelsbehandling, psykiatrisk bedömning och vård
3. Muskelstelhet (spasticitet) och kramper
Läkemedelsbehandling och olika terapi
former, såsom fysioterapi
4. Balans- och koordinationssvårigheter
Fysioterapi och ergoterapi
5. Nervsmärta (neuropatisk smärta)
och nervrelaterade förnimmelser
(stickningar, domningar)
Fysioterapi och läkemedelsbehandling

ett nära samband med fatigue, och därför
hjälper även behandling av fatigue enligt
anvisningarna ovan för att kontrollera den
na sjukdomsbild.
7. Funktionsstörningar i urinblåsan och
tarmen (till exempel täta urineringsbehov,
problem med att tömma urinblåsan,
förstoppning)
Läkemedelsbehandling, kost, uroterapi*
8. Sexuella problem (till exempel
erektionsstörningar och känslolöshet)
Uroterapi*, hjälpmedel, läkemedels
behandling
9. Svälj- och talsvårigheter
Konsultation och rehabilitering hos
talterapeut
*Uroterapi kan innefatta till exempel fysioterapi i
bäckenbottenmuskulaturen samt mångsidig handledning
och rådgivning gällande bl.a. hjälpmedel, kateterisering,
kost och toalettvanor.

I Neuroförbundets handböcker finns
information om symtom vid MS och
behandlingen av dem samt svar på frågor om
kosten, arbetslivet och social trygghet.

6. Minnes- och tankestörningar
(till exempel koncentrationsförmåga,
inlärning, uppmärksamhet)
Neuropsykologisk bedömning och reha
bilitering samt läkemedel som påverkar
sjukdomsförloppet och symtomatisk lä
kemedelsbehandling. Problemen har ofta
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AKUTA SKOV VID MS OCH BEHANDLING
AV DESSA
Ett försämringsskov (relaps) är ett tillstånd när
sjukdomen orsakar nya neurologiska symtom
eller en akut, tydlig försämring av gamla sym
tom som varar i minst 24 timmar, och som har
föregåtts av en jämn period på minst 30 dygn.
Försämringsskov ska antecknas i patientjour
nalen, och därför ska du alltid kontakta den
behandlande kliniken. Symtomen kan till att
börja med följas i 1–2 veckor, om de är lind
riga. En del sjukdomsskov lättar spontant utan
behandling. Å andra sidan kan ett nytt symtom
bli lindrigare även efter flera månader, men ett
symtom som har pågått över ett år försvinner
vanligen inte längre helt och hållet.
Din egen neurolog fattar beslut om behand
lingen vid försämringsskov. Om symtombilden
inte lindras spontant efter en kort tids upp
följning och symtomen orsakar betydande
subjektiva olägenheter eller har en väsentlig
inverkan på funktionsförmågan används puls
behandling med kortison. Behandlingen kan
genomföras som en kur på några dygn i form
av intravenös behandling på sjukhus eller
hemma med läkemedel som tas via munnen.
Behandling av försämringsskoven påverkar
sannolikt inte långtidsprognosen för själva
sjukdomen och detta kan ibland påverka valet
av behandlingsform.

De vanligaste biverkningarna
vid pulsbehandling med kortison är
• dyspepsi
• sömnlöshet/upprördhet
• ansiktsrodnad
• svullnad
• hjärtklappning
• muskelsmärtor
Biverkningarna går vanligen över av sig själva
och är godartade. Vid behov kan de lindras
med symtomatisk behandling. Allvarliga bi
verkningar är mycket sällsynta.
Som alternativ till pulsbehandling med korti
son används ibland intravenös immunglobulinbehandling eller vid allvarliga försämringsskov
plasmaferes (byte av plasma).

ATT LEVA MED MS
Vännernas och familjens stöd är mycket viktigt
vid insjuknandet. Därför kan det vara bra att du
diskuterar din sjukdom och de känslor som den
väcker med dina närstående.
Sjukdomen berör hela familjen. Varje familje
medlem reagerar på situationen på sitt eget
sätt. Det är viktigt att kunna prata om sjukdo
men så öppet som möjligt. Det är också bra att
berätta om sjukdomen för barn. Barn vill vanli
gen inte ha så detaljerad information. Det är bra
att berätta att mamma eller pappa har en sjuk
dom som gör att hon eller han inte alltid kan göra
allt som andra föräldrar gör. Barn kan själva stäl
la fler frågor om man ger dem möjlighet till detta.
Under den grundläggande informationskursen
får du och dina närstående viktig information

om MS-sjukdomen, dess behandling, olika for
mer av stödverksamhet och rehabilitering. När
du har fått den grundläggande informationen
kan du fördjupa dina kunskaper och utbyta er
farenheter på anpassningstränings- och rehabi
literingskurser tillsammans med andra som har
samma sjukdom. Du kan få mer information om
kurserna av din egen MS-skötare eller hos
Neuroförbundet.
Personer med MS och deras anhöriga kan bli
medlemmar i en neuroförening (https://neuro
liitto.fi/neuroliitto/referat-pa-svenska/bli-med
lem/). Neuroförbundet och de regionala neu
roföreningarna och -klubbarna erbjuder goda
möjligheter till kamratstöd, information och
stöd i att klara av vardagen. Som medlemsför
mån får du också tidningen Avain.

MS OCH
PARFÖRHÅLLANDE
Den osäkerhet som sjukdomen medför åter
speglar sig vanligen också på parförhållandet.
Det är viktigt att du kan diskutera din sjukdom
och de känslor som den väcker tillsammans
med din partner.
Ett insjuknande i MS kan också medföra föränd
ringar i invanda tillvägagångssätt. På grund av
symtomen och olika begränsningar måste ni kan
ske ompröva arbetsfördelningen vid hemsysslor.
Det sägs att en sjukdom både tvingar och ger
möjligheter till förändringar – ofta även i en
positiv riktning.
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UTMATTNING OCH SINNESSTÄMNING
Den utmattning, fatigue, som är förknippad
med MS gör att du känner dig trött i kroppen
och sinnet trots att du vilar. Utmattning rela
terad till MS uppkommer vanligen på eftermid
dagen.

MS OCH SEXUALITET
MS och den utmattning som den förorsakar
kan även leda till problem på det sexuella om
rådet.

MS kan orsaka känselstörningar även i de
erotiska områdena, eller så kan spasticitet i
musklerna störa den sexuella njutningen.

De vanligaste problemen hos kvinnor är ovilja,
orgasmproblem och torr slida. Männen lider av
ovilja, erektionsproblem och avvikande sädes
uttömning.

Sexualiteten är en viktig del av livet och det
lönar sig att modigt diskutera dessa frågor
med yrkesutbildade personer. Det finns hjälp
medel och läkemedel för behandling av sexu
ella problem hos både kvinnor och män.

MS OCH GRAVIDITET &
PREVENTIVMETODER
Det lönar sig att diskutera graviditet med den
behandlande läkaren redan i planeringsske
det. MS påverkar inte fertiliteten och MS är
inte ett hinder för graviditet.
En graviditet påverkar inte långtidsprognosen
för MS. Sjukdomen håller sig vanligen lugn un
der graviditeten, men risken för försämrings
skov är något förhöjd genast efter förlossningen.
Läkemedel som påverkar sjukdomsförloppet
används i regel inte under graviditet. Använd
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Fysisk belastning, stress, värme (sommarvär
me och bastubad) samt kraftiga måltider kan
öka känslan av utmattning.
Metoderna för att lindra utmattningen är indi
viduella: pauser i arbetet, vila och avslappning,
nedkylning av kroppen och arbetslokalerna,
tillräckligt vätskeintag samt justering av mat
vanorna. Även en lämplig rytm för fysisk akti
vitet kan underlätta symtomen. Man kan även
pröva med läkemedelsbehandling om symto
men är besvärliga.
Hos MS-patienter är det vanligt att sjukdomen
tillfälligt orsakar nedsatt sinnesstämning.
Sjukdomens fortskridning, oförutsägbarheten
och många olika symtom väcker känslor av
osäkerhet. Upplevelsen av nedsatt sinnes

stämning eller depression är individuell och
kan orsaka känsla av hopplöshet, gråtmildhet,
minnesstörningar, olust eller vilja att isolera
sig. Du kan förlora intresset för arbetet eller
parförhållandet och det kan kännas nästan
omöjligt att utföra rutinmässiga sysslor.
Det finns många orsaker till nedsatt sinnes
stämning, såsom anpassningen till ett liv med
MS, osäkerhet gällande sjukdomsprognosen,
olika symtom och besvär eller förändringar i
familje- och arbetssituationen samt den eko
nomiska situationen.
Det viktigaste är att du inte grubblar i ensam
het. Det lönar sig alltid att berätta om sin de
pression till någon närstående och MS-sköta
ren eller läkaren. Ibland hjälper det att enbart
prata om saken. Om din nedstämdhet inte ger
med sig trots dina försök och stör livet, kan
tillfällig eller långvarig läkemedelsbehandling
vara till hjälp.

ning av vissa läkemedel under graviditet kan
övervägas, om det är kliniskt nödvändigt.
Graviditetsplaner påverkar för sin del valet
av läkemedelsbehandling och beslut gäl
lande behandlingen ska fattas i förväg och
i god tid tillsammans med den behandlande
neurologen.
Preventivmedel kan i regel användas på nor
malt sätt trots läkemedelsbehandlingen för
MS.
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KOST, NÄRINGSTILLSKOTT,
RÖKNING OCH ALKOHOL
Det finns inga bevis att någon viss diet skulle
ha en inverkan på sjukdomsförloppet eller sko
ven vid MS. Således kan en vanlig mångsidig
kost enligt de allmänna kostrekommendatio
nerna rekommenderas också för MS-patienter.

MOTION OCH VILA
I LÄMPLIGA MÄNGDER
Sov tillräckligt, håll pauser i dina sysslor och ta vid behov några middagslurar under dagen.
Vila alltid när du känner att du behöver det, kämpa inte emot tröttheten.
Om tröttheten blir långvarig och inte går över med vila ska du kontakta din läkare eller MSskötare.
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Det är viktigt att upprätthålla funktionsförmå
gan. Det har konstaterats att personer med MS
som rör på sig regelbundet mår bättre, både
fysiskt och psykiskt.

stödmuskulatur är i skick. Det förebygger
uppkomsten av sekundära besvär i muskel-
skelettsystemet.Regelbunden utevistelse pig
gar upp sinnet och får dig att må bättre.

Motion främjar viktkontrollen, upprätthåller
och ökar muskelmassan samt hjälper mot
kraftlöshet och stelhet i musklerna. Motion
förbättrar också balansen och därför lönar det
sig att fortsätta med motionsformer som du
gillar.

Hetta kan öka MS-symtomen, men trots det
ta behöver du inte undvika belastning. Det är
bra att dricka tillräckligt och vid behov kyla
kroppen till exempel med en svalkande dusch.
Under försämringsskov bör du undvika kraftig
fysisk belastning.

Med åren orsakar sjukdomen ofta symtom
som drabbar extremiteterna i högre grad på
ena sidan och därför är det viktigt att vara
uppmärksam på kroppens muskelbalans. Då
är det särskilt viktigt att se till att kroppens

På grund av MS-sjukdomen kan det ta längre
för musklerna att återhämta sig och därför bör
du lyssna på kroppen. Du kan be fysioterapeu
ten om ett lämpligt träningsprogram som upp
rätthåller och ökar funktionsförmågan.

Vatten och andra drycker i tillräckliga mängder
är bra med tanke på allmänhälsan och vätske
balansen samt urinblåsans och tarmens funk
tion. Fiberrik mat motverkar förstoppning.
Små portioner och regelbundna måltider hjäl
per dig att orka. Koffein (kaffe, te, choklad)
är uppiggande och passar vanligen i lämpliga
mängder.
Se till att du får tillräckligt med D-vitamin.
D-vitamin kan till och med ha en dämpande ef
fekt på inflammationsaktiviteten. Men använd
inte jättedoser. Den allmänna rekommenda
tionen har varit 50 mcg/dygn, men det bästa
alternativet är ändå att mäta D-25-halten i
serum med blodprov och anpassa dosen enligt
provresultatet. Referensområdet för D-25 är
85–100 nmol/l hos personer med MS. Beho
vet av kalciumtillskott beror på övrig kost, kön
och ålder (behovet kan öka hos kvinnor efter
klimakteriet).
Det finns mycket begränsad forskningsinfor
mation om användning av kost- och vitamintill
skott hos MS-patienter, och tillsvidare har man
inte kunnat tillförlitligt påvisa att de skulle ha

en betydande inverkan på sjukdomsförloppet.
Patienterna bör dock alltid diskutera använd
ningen av dessa med sin behandlande neuro
log. Vid samtidig användning av flera vitamin
tillskott bör även eventuella kumulativa doser
beaktas. Särskilt stora B6-vitaminmängder
(över 50 mg/dag) kan vid långtidsanvändning
till och med skada de perifera nerverna.
Överdriven alkoholkonsumtion ökar utöver
andra biverkningar även risken för nervskador.
Det lönar sig att diskutera alkoholbruk med
läkaren.
Det har påvisats att MS-sjukdomen är svårare
hos rökare än hos icke-rökare. Hos rökare i ge
nomsnitt fortskrider sjukdomen också snabb
are från skovvis förlöpande MS till sekundär
progressiv MS jämfört med hos icke-rökare.
Det är bra att sluta röka så snabbt som möjligt
efter MS-diagnosen.
Patienter med MS bör fästa uppmärksamhet
vid behandling av riskfaktorer för kärlsjukdo
mar. Högt blodtryck eller höga socker- eller
kolesterolvärden kan påskynda sjukdomsför
loppet. Även övervikt har förknippats med ett
i genomsnitt svårare sjukdomsförlopp..

En hälsosam kost ökar orken
och får kroppen att må bättre!
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VAR FÅR JAG STÖD I VARDAGEN?
Din MS-skötare ger dig information om olika
service- och stödformer som du kan få. Vid be
hov får du även hjälp av socialarbetaren eller
rehabiliteringshandledaren på din vårdenhet.
Neuroförbundet ger mångsidig handledning
och rådgivning gällande de livsförändringar
som MS-sjukdomen medför.

FRITID OCH RESOR
Resor vidgar vyerna och piggar upp sinnet!
Sjukdomen utgör inte ett hinder för resor.
Men det är bra att beakta sådant som inver
kar på behandlingen av sjukdomen redan när
du planerar en resa.
Om du reser regelbundet lönar det sig att be
gära en utredning över sjukdomen på engel
ska av den behandlande läkaren.
Om du använder läkemedel för injektion bör
du ha med dig ett intyg eller resekort från
vårdstället med information om läkemedlet.

När du åker på resa är det också bra att ta
med en utskrift av de elektroniska recepten
på alla läkemedel som du använder.
Kom också ihåg att en dålig hygiennivå ökar
risken för infektioner som kan utlösa ett för
sämringsskov av MS. Var särskilt noggrann
med handhygienen.
Resor till varmare länder kan öka symtomen
på MS och därför kan det vara bra att hålla
sig i svala lokaler under dagens hetaste tim
mar.

VACCINATIONER OCH MS
Vaccinationspraxis för personer med MS har
varierat under åren. Enligt den senaste infor
mationen har vanliga vacciner, såsom stel
kramps- och influensavaccin, inte en negativ
inverkan på sjukdomsförloppet vid MS och
därför bör det vanliga vaccinationsskyddet
hållas uppdaterat.
Behovet och giltigheten av vaccinerna bör be
dömas innan behandlingen med vissa MS-lä
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Rådgivningstjänsterna är avgiftsfria och av
sedda för personer som hör till förbundets
medlemsgrupper och har MS eller en sällsynt
neurologisk sjukdom, deras närstående och
yrkesutbildade personer inom området.

kemedel påbörjas. Användning av vissa läke
medel kan försvaga immunsvaret.
Levande och försvagade vacciner ska undvikas
under behandling med MS-läkemedel med en
starkare inverkan på immunsystemet.
Det är dock alltid bäst att vända sig till den
behandlande neurologiska enheten om du har
frågor om vaccinationer.
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NEUROFÖRBUNDETS
MEDLEMSFÖRENINGAR

DU ÄR INTE ENSAM

Utöver stödet av den behandlande läkaren och den egna MS-skötaren får MSpatienten och de närstående alltid stöd av Neuroförbundet och den regionala
neuroföreningen. Kontaktuppgifter till föreningarna samt eventuella länkar till
deras egna regionala webbplatser finns på neuroliitto.fi/
1. Etelä-Karjalan neuroyhdistys
2. Etelä-Pohjanmaan neuroyhdistys
3. Etelä-Savon neuroyhdistys
4. Helsingfors och Nylands neuroförening
5. Kainuun neuroyhdistys
6. Kanta-Hämeen neuroyhdistys
7. Mellersta-Österbottens neuroförening
8. Keski-Suomen neuroyhdistys
9. Kymenlaakson neuroyhdistys
10. Lapin neuroyhdistys
11. Sydvästra Finlands neuroförening
12. Länsi-Pohjan neuroyhdistys
13. Neuro-Borgå

14. Oulun seudun neuroyhdistys
15. Pirkanmaan neuroyhdistys
16. Pohjois-Karjalan neuroyhdistys
17. Pohjois-Pohjanmaan neuroyhdistys
18. Pohjois-Savon neuroyhdistys
19. Päijät-Hämeen neuroyhdistys
20. Rauman seudun neuroyhdistys
21. Satakunnan neuroyhdistys
22. Vasanejdens neuroförening
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14

Ytterligare:
Suomen Fabry-yhdistys
Suomen Chiari- ja syringomyeliayhdistys
Mitokondrioyhdistys
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