
Multipel Sclerose
– til den praktiserende læge

EN PJECE FRA SCLEROSEFORENINGEN
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Multipel Sclerose (MS) er en 
kronisk progredierende  
sygdom i centralnervesystemet. 

MS blev tidligere kaldt 
Dissemineret Sclerose. 

Årsagen til MS er ukendt. 

Mere end to millioner  
mennesker lever med  
MS på verdensplan. 

I Danmark lever ca. 14.000 
mennesker med MS, hvoraf  
to tredjedele er kvinder. 

Sygdommen debuterer for de 
fleste i 20-40 års alderen. 

De senere år er der blevet 
diagnosticeret et stigende antal 
børn og unge under 18 år med MS. 



3Scleroseforeningen 2015

Sygdoms forløb ved  
Multipel Sclerose

Attakvis MS De fleste MS-patienter (ca. 85%) starter med et attakvis 
forløb, hvor attakker opstår med varierende intervaller og 
med varierende grad af remission af symptomerne efter-
følgende. Ved et attak forstås en pludselig (over timer til 
få dage) udvikling af nye neurologiske symptomer og/eller 
markant forværring af allerede bestående symptomer, som 
varer mindst 24 timer og som opstår efter en stabil periode 
(på mindst 30 dage) og i fravær af infektion. Symptomerne 
opstået ved et attak vil ofte aftage igen i løbet af uger til få 
måneder. Efter attakker kan symptomerne helt forsvinde, i 
andre tilfælde vil der være varige restsymptomer.

Sekundær progressiv MS Flertallet af patienter med attakvis 
MS overgår efter en årrække til sekundær progressiv fase, 
hvor attakkerne bliver færre, mindre og oftest ophører, 
mens patienten derimod oplever gradvist fremadskridende 
symptomer. 

Primær progressiv MS Hos ca. 15% af patienterne er sygdoms-
udviklingen fra debut gradvist udviklende, fremadskridende 
og uden på noget tidspunkt med sikre attakker. 

Ved MS er sygdommens forløb, symptomer og sværhedsgrad meget 
individuel. Nogle oplever kun enkelte mindre attakker og vil 
derfor kunne leve et stort set almindeligt liv, mens andre kan 
blive invaliderede i løbet af en kort årrække.
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Typiske  
symptomer  
ved Multipel  
Sclerose
● synsnedsættelse 
 (tidligt i sygdommen oftest som  
 akutte opticusneuritter, senere  
 i sygdomsforløbet mere som  
 langsomt aftagende visus) 

● dobbeltsyn 

● spastiske pareser  
 af arme og/eller ben 

● føleforstyrrelser 

● dårlig balance

● vandladningsforstyrrelser 

● forstoppelse 

● problemer med  
 seksualfunktionen 

● søvnproblemer 

● smerter 

● træthed

● kognitive problemer 

Det er vigtigt at være opmærksom  
på, at neurologiske symptomer hos  
MS-patienter også kan have anden  
ætiologi end MS (mulighed for  
anden sygdom med neurologiske  
symptomer).

Medicinske  
 behandlings - 
muligheder

Attakbehandling
Et attak kan behandles med en 
kortvarig højdosis medrolkur (i.v. 
eller tablet). Effekten er afkort-
ning af attakket. Hvorvidt et attak 
behandles medicinsk afhænger af, 
hvor alvorligt det er. Medrolkur 
vil typisk findes indiceret i forbin-
delse med attakker, som påvirker 
funktionsniveauet. 
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Symptombehandling
Nogle symptomer og funktions-
påvirkninger ved MS kan be-
handles medicinsk. Det gælder 
bl.a. spasticitet, blæredysfunk-
tion, smerter, erektil dysfunk-
tion, depression, afføringsvan-
skeligheder og gang-/mobilitets-
problemer, samt – i mindre grad 
– træthed og føleforstyrrelser. 

Behandling kan foretages 
af praktiserende læge eller af/i 
samarbejde med neurologisk af-
deling/scleroseklinik eller evt. 
neurologisk speciallægepraksis. 
Se www.promedicin.dk for infor-
mation om anbefalede lægemid-
ler, doseringer, kontraindikatio-
ner, bivirkninger m.v.

Andre symptomer som fx 
synsproblemer, balanceproble-
mer, ataxi og kognitiv reduktion 
kan ikke behandles medicinsk.

Sygdomsmodificerende
Der er i de seneste år sket en markant forbedring 
af behandlingsmulighederne ved attakvis MS 
med et stigende antal præparater (med vidt for-
skellig farmakologi), der reducerer sygdomsak-
tiviteten. Nogle af disse behandlinger gives som 
injektion subcutant eller intramuskulært (Beta-
feron, Extavia, Rebif, Avonex, Copaxone, Ple-
gridy), nogle er tabletbehandlinger (Gilenya, 
Aubagio, Tecfidera) og endelig gives nogle som 
intravenøs infusion (Tysabri, Lemtrada, Mito-
xantron). De sygdomsmodificerende behandlin-
ger er med forskellige virkningsmekanismer im-
munmodulerende eller selektivt immunsuppri-
merende. Behandlingerne kan i sjældne tilfælde 
være forbundet med potentielt alvorlige bivirk-
ninger/komplikationer (se www.promedicin.dk). 
Ved mistanke om behandlings-komplikation 
kontaktes behandlende scleroseklinik.

Sekundær progressiv MS kan i nogle tilfælde 
behandles (hvis der fortsat optræder attakker), 
dog mindre effektivt end attakvis MS. 

Der findes ingen sygdomsmodificerende præ-
parater til behandling af primær progressiv MS.

De sygdomsmodificerende behandlinger er 
sygehusmedicin, der udelukkende udleveres og 
kontrolleres på neurologiske sygehusafdelinger/
scleroseklinikker. En oversigt over disse findes 
på www.scleroseforeningen.dk/scleroseklinikker.
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Rehabilitering  
og træning
Rehabilitering og genoptræning/vedligeholdelsestræning 
er relevant for majoriteten af mennesker med MS. Mange 
mennesker med MS har glæde af fysioterapeutisk behandling, 
heriblandt ridefysioterapi. Mennesker med MS har ret til 
vederlagsfri fysioterapi i kommunalt regi. Henvisning foregår 
gennem praktiserende læge og skal fornyes årligt. 

Sclerosehospitalerne (beliggende i Haslev hhv. Ry) tilbyder 
højt specialiseret, multidisciplinær, individuel rehabilitering 
til mennesker med MS. Henvisning til ophold (à 2-4 ugers 
varighed) eller specifikke temaforløb foregår via praktiserende 
læge eller scleroseklinik. Om sclerosehospitalerne og 
vejledning til henvisning: Se www.sclerosehospitaler.dk.  

Forpligtende genoptræningsplaner skal udarbejdes for men-
nesker med MS af sygehus, alternativt sclerosehospital, hvis der 
er lægefaglig begrundelse for dette, hvilket ofte vil være tilfældet.

Livsstil
Det er veldokumenteret, at rygning øger risikoen for udvikling 
af MS og forværrer sygdomsforløbet hos mennesker med MS. 

Det er også dokumenteret, at fysisk træning er gavnligt for 
de fleste mennesker med MS. 

Endvidere bør man hos mennesker med MS være opmærk-
som på niveauet af D-vitamin, der bør ligge mellem 50-100 
nmol/l, gerne i den øvre ende. 

Nogle mennesker med MS oplever, at kosten kan have ind-
virkning på deres tilstand. Der findes særlige MS-diæter, men 
der er ikke overbevisende dokumentation for, at disse diæter 
har betydning.

Alternative behandlingsformer og kosttilskud/natur-
medicin er populære blandt mennesker med MS. Der er 
ikke overbevisende dokumentation for effekten af specifikke 
alternative behandlingsformer, og erfaringerne blandt 
patienter er forskellige og individuelle.   
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Vær opmærksom på
At ved attak anbefales kontakt til 
scleroseklinik/neurologisk afdeling mhp. evt. 
indikation for attakbehandling med Medrol 
og indikation for påbegyndelse/skift af 
sygdomsmodificerende behandling.

At neurologiske symptomer, der kommer 
hyperakut (indenfor sekunder eller 
minutter), typisk ikke er relateret til MS. 
Ved sådanne symptomer vurderes risiko for  
cerebrovaskulær sygdom/apoplexi.

At mange symptomer ved MS kan 
behandles medicinsk (bl.a. spasticitet, 
træthed, blæredysfunktion, smerter, 
erektil dysfunktion, depression, afførings-
vanskeligheder og mobilitets problemer).  

At der er øget forekomst af bl.a. osteoporose, 
urinvejssygdomme, tarmsygdomme (IBD), 
åreforkalkning, kardio-vaskulære lidelser, 
infektioner, type 1-diabetes og psykiatriske 
diagnoser blandt mennesker med MS. 

At der eksisterer en række relevante 
kommunale tilbud vedr. rehabilitering, 
genoptræning/vedligeholdelsestræning og 
social hjælp for mennesker med MS.
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Ordliste
MS: Multipel Sclerose  
(= dissemineret sclerose)

RRMS: Relapsing- 
Remitting Multiple  
Sclerosis (attakvis  
sclerose).

SPMS: Secondary  
Progressive Multiple  
Sclerosis (sekundær  
progressiv sclerose).

PPMS: Primary Progressive 
Multiple Sclerosis (primær 
progressiv sclerose).

EDSS: Expanded Disability 
Status Scale (skala til gradering af 
sclerosens kliniske sværhedsgrad). 
0 er neurologisk symptomfrihed 
og objektivt neurologisk intakt; 
jo flere og sværere symptomer og 
funktionspåvirkning, jo stigende 
tal til 10. 10 svarer til død af MS.

Pseudoattak: En midlertidig 
forværring af sclerose symptomer, 
forårsaget af infektion, feber, 
stress eller anden belastning. 
Pseudo attakker behandles ikke 
med Medrol. 

Sclerose- 
foreningens  
tilbud
Scleroseforeningen har en lang 
række tilbud til mennesker med 
MS, heriblandt psykologhjælp, 
socialrådgiver bistand, net-råd-
givning, kurser, foredrag, sociale 
netværk og lokale arrangementer. 
Scleroseforeningen kan kontaktes 
på 36 46 36 46 eller på  
www.scleroseforeningen.dk.   


