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Resume 

Baggrund 

Der er utilstrækkelige evidens til at understøtte effektiviteten af multidisciplinær rehabilitering 

på helbredsrelateret livskvalitet (HRQoL) hos MS patienter. 

 

Formål 

At vurdere den længerevarende effektivitet af multidisciplinær rehabilitering under indlæggelse 

på HRQoL hos MS patienter. 

 

Metoder 

Studiet var et pragmatisk, randomiseret, kontrolleret studie på to hospitaler med 6 måneders 

opfølgning. Patienter i alderen 18 til 65 med MS og Expanded Disability Status Scale score 

≤7,5 blev randomiseret (1:1) til fire ugers multidisciplinær rehabilitering under indlæggelse 

(20 dages planlagt rehabilitering) eller seks måneder på venteliste. Effektmålene var 

Functional Assessment in Multiple Sclerosis (FAMS), Multiple Sclerosis Impact Scale-29 (MSIS-

29), EQ-5D-5L og 15D. 

 

Resultater 

Vi randomiserede 213 patienter til venteliste kontrolgruppe og 214 patienter til 

interventionsgruppe. Der blev fundet tendenser til interventionsgruppens fordel for alle 

målinger. Forskellen var imidlertid kun signifikant i to af de seks målinger. 

Interventionseffekten var -2,7 (95%-CI: -5,6-(-0,1), p=0,046) for MSIS-29 Psykologisk 

dimension og 0,017 (95%-CI: 0,005-0,030, p=0,008) for 15D. FAMS, som vi brugte til at 

beregne stikprøvestørrelsen, var ikke signifikant. 

 

Konklusioner 

Resultaterne indikerede, at multidisciplinær rehabilitering under indlæggelse er effektiv til 

forbedring af HRQoL hos MS patienter efter 6 måneder. 

  



 

 

Indledning 

Trods den senere tids fremskridt inden for sygdomsmodificerende behandling er MS stadig en 

kronisk, progressiv, neuroinflammatorisk og neurodegenerativ sygdom med øget 

symptomudvikling og funktionstab i tidens løb.1 Sygdommens progressive karakter har 

alvorlige implikationer for den enkelte på mange niveauer,2 idet den fører til løbende 

forværring af livskvaliteten (QoL).3 Dårligere helbredsrelateret livskvalitet (HRQoL) er udbredt 

blandt MS patienter;4 det er således yderst vigtigt at forbedre eller i det mindste vedligeholde 

livskvaliteten hos disse patienter. Multidisciplinær rehabilitering (MDR) er derfor stadig en af 

hjørnestenene i behandlingen af MS med henblik på at opretholde den bedst mulige livskvalitet 

for MS patienter.3 

Rehabilitering har en lang historie og udgør aktuelt en helbredsstrategi, der på basis af WHOs 

integrative model Functioning, Disability and Health (ICF)5 fokuserer på at opnå og 

vedligeholde en optimalt funktionsevne.6 MS-rehabilitering anvender og integrerer forskellige 

metoder til styrkelse af patientens kontrol med sygdommen, til at bevare uafhængigheden og 

muligheden for at klare sig selv, og til at håndtere fremtidige symptomer og behov for at 

forbedre HRQoL,3,6,7 som er det subjektive perspektiv på helbredsstatus,6,8 i overensstemmelse 

med den Danske hvidbog om rehabiliteringsbegrebet.9 De få randomiserede, kontrollerede 

studier, der er gennemført vedrørende MDR, har vist forbedret generel aktivitet og 

deltagelse7,10-12  i henhold til ICF og nogen begrænset men utilstrækkelig evidens for forbedret 

HRQoL.10,12 Det er vanskeligt at sammenligne resultaterne, idet studierne anvendte forskellige 

MS populationer, rehabiliteringstyper og -intensiteter samt effektmålinger.  

En Cochrane oversigtsartkel13 konkluderede, at fremtidig forskning bør fokusere på at skærpe 

kliniske studies metodologiske og videnskabelige kvaliteter. Der er behov for yderligere 

forskning i passende effektmålinger for HRQoL, den optimale intensitet, hyppighed, 

omkostning og mere langsigtede virkning af MDR. For at adressere disse udfordringer har vi 

gennemført et pragmatisk studie med MDR under indlæggelse for MS patienter. I denne 

artikel, der er den første i en serie af artikler fra studiet, præsenterer vi resultaterne af HRQoL 

fra den kontrollerede 6 måneders opfølgning. 

  



 

 

Patienter og metoder 

Design 

Dette studie rapporteres i overensstemmelse med CONSORT 2010 kriterierne14 og CONSORT-

udvidelsen for randomiserede studier med ikke-farmakologisk behandling.15 Det var et 

pragmatisk, klinisk studie på to hospitaler med hybrid design og med en kontrolleret, ambulant 

6 måneders opfølgning og en ikke-kontrolleret, ambulant 12 måneders opfølgning. Der blev 

gennemført mange andre målinger end HRQoL, som vil blive rapporteret i efterfølgende 

artikler; det samme gælder resultaterne fra 12 måneders opfølgningen. For nærmere 

oplysninger om studiets udformning henvises til den offentliggjorte protokol.16 

Den danske videnskabsetiske komité har godkendt protokollen (ref. nr. 1-01-83-0002-07).16 

Datatilsynet har givet tilladelse til at indsamle og gemme de nødvendige projektoplysninger 

(ref. nr. 2011-41-6751). Studiet blev registreret på www.controlled-trials.com 

(http://www.controlled-trials.com/ISRCTN05245917). 

 

Deltagere 

Studiedeltagerne blev rekrutteret blandt alle patienter, der blev henvist til fire ugers MDR 

under indlæggelse fra marts 2012 til juni 2014. Inklusionskriterierne var følgende: alder 

mellem 18 og 65 år, diagnose MS, Expanded Disability Status Scale (EDSS) score ≤7,5, og 

kendskab til anvendelse af en pc. Eksklusionskriterierne var følgende: inden for tre måneder 

efter attak; under seks måneder fra diagnose; deltagelse i rehabilitering under indlæggelse 

inden for seks måneder; score på kognitiv funktionsskala (EDSS Functional System) >2 eller 

kognitive begrænsninger eller anden sygdom, der kunne vanskeliggøre deltagelse i studiet.  

Den neurolog, der foretog screeningen, traf den endelige beslutning om inklusion, og der blev 

indhentet skriftligt informeret samtykke fra alle deltagere. 

Studiet fandt sted på Sclerosehospitalerne i Ry og Haslev, der tilbyder MDR under indlæggelse 

til MS patienter. De har henholdsvis 36 og 42 senge med årlig indlæggelse af henholdsvis ca. 

500 og 600 patienter. De drives som én enhed med én direktør. 

 

Randomisering og blinding 

Patienterne blev randomiseret (1:1) til enten interventionsgruppen eller venteliste 

kontrolgruppen ved hjælp af en computerskabt minimeringssekvens17 for at sikre balance 

mellem grupperne mht. forventede potentielle prognostiske faktorer. Faktorer for minimering 

var køn, alder, MS type, tid siden første symptom, tid siden diagnose, EDSS-score og 

førstegangshenvist. Neurologerne inkluderede patienterne, forskerne udførte randomiseringen 

og allokerede patienterne til grupperne. Allokeringssekvensen var skjult indtil allokering. På 

grund af studiets karakter var blinding af patienterne og MS-specialisterne (de fagfolk, der 



 

 

udførte MDR) ikke mulig. Der var ingen bedømmere, da alle effektmålinger var selvudfyldte 

spørgeskemaer. 

 

Venteliste kontrolgruppen 

Patienterne i venteliste kontrolgruppen blev henvist til venteliste i seks måneder. De blev 

imidlertid indlagt på hospitalet hurtigere end dem på den generelle venteliste. Den generelle 

forventede ventetid fra henvisning til indlæggelse var på det tidspunkt ca. 1 år. I ventetiden 

blev patienterne ikke udelukket fra at modtage eller deltage i lokalt baseret hjemmepleje eller 

træning, herunder fysioterapi og ergoterapi. De blev også regelmæssigt tilset af deres 

neurologer på MS klinikkerne. Kontrolpatienterne på venteliste blev indlagt kort tid efter 6 

måneders opfølgning. Efter udskrivelse havde interventionspatienterne adgang til de samme 

lokale muligheder. Det ville have været uetisk at begrænse patienternes adgang til lokal 

behandling og MS klinikkerne. Vi udelukkede og indlagde de patienter i venteliste 

kontrolgruppen, der havde akut behov for MDR. 

 

Det multidisciplinære rehabiliteringsprogram 

Inden for to uger efter randomisering modtog interventionspatienterne et omfattende MDR 

program under indlæggelse på linje med NICE-retningslinjerne18 Programmet var organiseret 

som 4 ugers konstant indlæggelse med 20 dages aktiv rehabilitering. Patienterne kunne frit 

tage hjem på weekend eller forblive på hospitalet. MDR programmet var specielt planlagt til 

MS i henhold til de principper, udstedt af Sundhedsstyrelsen.19 Hver patient fik tildelt en 

vejleder og et team af MS-specialister på basis af personlige behov og mål. 

MDR blev ydet af i alt 177 MS-specialister, herunder neurologer, neuropsykologer, kliniske 

psykologer, socialrådgivere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringseksperter, diætister, 

sygeplejersker og sygehjælpere. MS-specialisterne omfattede 160 kvinder og 17 mænd med 

gennemsnitlig 8 års erfaring på Sclerosehospitalerne (interval 1-32). Vejlederne var erfarne 

fysioterapeuter, ergoterapeuter eller sygeplejersker med specialiseret kendskab til MS. De 

fleste var uddannede coaches og de overvågede hver enkelt patients team og fremskridt hen 

imod de på forhånd fastsatte mål. Neurologen virkede som supervisor for teamet. 

Symptomatisk medicinsk behandling blev styret i henhold til de kliniske retningslinjer20 og 

neurologens bedømmelse. MDR programmet var individualiseret, holistisk og afbalanceret med 

input fra de forskellige faggrupper afhængigt af patientens vigtigste fokusområde, f.eks. energi 

og træthed, kognitiv funktion, fysisk funktion eller mental robusthed.  

Det bestod af gennemsnitlig 3,5 timers intervention pr. dag (interval: 1,9-6,9), herunder 

konsultation hos neurologen, individuel og gruppebaseret fysioterapi og ergoterapi, sessioner 

med neuropsykologerne og psykologerne, lektioner i forskellige emner enten gruppebaseret 

eller som individuelt. Fysioterapi og ergoterapi kombineret med selvtræning udgjorde 



 

 

gennemsnitlig 2 timers afbrudte sessioner pr. dag (interval: 0,4-5,2). Se appendix (se original 

artikel online på Multiple Sclerosis Journal hjemmeside) for mere detaljeret beskrivelse af de 

forskellige aktiviteter i MDR programmet. En fortsættelse eller gentagelse af MDR programmet 

var ikke tilgængeligt efter udskrivelse. 

 

Effektmålinger 

Vurderinger og genvurderinger af patienterne fandt sted ved baseline, udskrivelse 

(interventionsgruppen), to måneder efter baseline (interventionsgruppen) og seks måneder 

efter baseline. Vi brugte danske versioner af validerede HRQoL spørgeskemaer. Det primære 

effektmål var ændring i MS-specifik HRQoL seks måneder efter baseline, målt ved 

spørgeskemaerne: Funktionel Assessment of Multiple Sclerosis (FAMS)21 og Multiple Sclerosis 

Impact Scale version 2 (MSIS-29).22 Det sekundære effektmål var ændring i generisk HRQoL 

seks måneder efter baseline, målt ved spørgeskemaerne: EQ-5D-5L23- og 15D.24 

Alle patienter besvarede FAMS, MSIS-29, EQ-5D-5L og 15D ved baseline og igen 6 måneder 

senere (6 måneders opfølgning). Desuden udfyldte interventionsgruppen FAMS, MSIS-29 og 

EQ-VAS ved udskrivelsen. FAMS blev udfyldt igen 1 måned efter udskrivelse (opfølgning efter 

2 måneder). Vi tildelte patienterne et unikt studie identifikationsnummer og password, der gav 

adgang til et Internetbaseret dataindsamlingssystem25, hvor patienterne udfyldte 

spørgeskemaet online derhjemme. 

 

Statistisk analyse (in English) 

The sample size calculation was based on published FAMS data26 and indicated an optimal 

sample size of 210 in each group (5-point difference, standard deviation=20, significance 

level=5%, power=90%, expected maximum attrition rate=20%). Descriptive statistics were 

calculated to describe the groups in terms of baseline demographics, disease characteristics 

and outcome scores. 

We used linear mixed-effects models to estimate for all outcomes: i) adjusted Least Squares 

(LS) means at baseline, ii) LS mean changes from baseline to discharge and at the 2-month 

and 6-month follow-ups and, iii) the treatment effect at the 6-month follow-up. Group, 

baseline score, minimization factors, and the use of immunomodulatory therapy were modelled 

as fixed effects, and the time of randomization and hospital (and individual in case ii) were 

modelled as random effects. 

We analysed data using the Intention-To-Treat (ITT) principle with multiple imputation by 

random forests on bootstrapped data. For all estimates, we obtained bootstrap means and 

95% confidence intervals (CI). P-values were calculated by comparing the estimated t-value to 

the bootstrap t-value distribution under the null hypothesis of no treatment effect. An 

Exploratory Factor Analysis was conducted to identify possible lower-dimensional latent factors 



 

 

underlying the correlated outcomes, and the identified factors were added to the set of 

outcomes, see suppl. material (se original artikel online på Multiple Sclerosis Journal 

hjemmeside). 

In a post-hoc analysis, changes in scores at 6 months were categorized as improved, 

unchanged, or deteriorated. The results were analysed using chi-squared statistics. We used 

the statistical software R version 3.3.2.27 

 

 

  



 

 

Resultater 

Patienter 

Fra 13. marts 2012 til 7. Maj 2014 screenede vi 515 patienter.  54 patienter opfyldte 

eksklusionskriterierne og 34 patienter afviste at deltage. I alt blev 427 patienter inkluderet. 

Figur 1 viser studie profilen (se bagerst i artiklen). Vi randomiserede 213 patienter til 

venteliste kontrolgruppen og 214 patienter til interventionsgruppen. Demografi ved baseline, 

sygdomskarakteristika og u-justeret effektmål scores fremgår af Tabel 1 (se bagerst i 

artiklen). 

Efter randomiseringen var der 14 patienter, der trak sig ud af eller blev udelukket fra studiet, 

herunder 9 fra venteliste kontrolgruppen og 5 fra interventionsgruppen. I 8 tilfælde var 

årsagen til at patienterne trak sig ud af studiet utilfredshed med allokering. Vi udelukkede 4 

patienter fra venteliste kontrolgruppen, fordi de havde akut behov for rehabilitering. Desuden 

udelukkede vi 2 patienter i interventionsgruppen før indlæggelse på grund af svære kognitive 

problemer, således at der var 204 patienter i venteliste kontrolgruppen og 209 patienter i 

interventionsgruppen til ITT-analysen. 

En patient i interventionsgruppen blev aldrig indlagt på grund af forværret komorbiditet. I alt 

blev 208 patienter indlagt med en median indlæggelsestid på 19 dage (interval 7-20 dage). 

Kun 48% af de indlagte patienter modtog imidlertid den fulde periode på 20 dages MDR, der 

blev tilbudt, og 30% modtog ≤18 dage. 

 

Frafald og manglende data 

Manglende data, antal frafaldne og årsagerne til frafald var ikke ligeligt fordelt mellem 

venteliste kontrolgruppen og interventionsgruppen. 8 patienter i venteliste kontrolgruppen 

faldt fra inden 6 måneders opfølgning, herunder 4, der ikke mødte op til 6 måneders 

opfølgning, tre, der trak sig ud, og én, der døde. 30 patienter i interventionsgruppen faldt fra 

inden 6 måneders opfølgning, herunder 7, der ikke mødte op til 6 måneders opfølgning, 9, der 

trak sig ud af personlige årsager, 4, der trak sig ud af medicinske årsager, og 10 patienter, der 

blev indlagt igen. Genindlæggelse blev tilbudt, når rehabiliteringsindsatsen blev 

kompromitteret af personlige årsager eller på grund af sygdom. På grund af uforudsete 

tekniske problemer med den Internetbaserede software til dataindsamling blev EQ-VAS ikke 

anvendt før 6 måneder efter studiets start. Problemet påvirkede alle patienter, der blev 

inkluderet i løbet af de første 6 måneder; således udfyldte de første 80 inkluderede patienter 

ikke EQ-VAS. 

 

Ændringer i effektmål 



 

 

Ved 6 måneders opfølgning tydede alle målte effektmål på en positiv tendens mellem 

intervention og HRQoL, som vist i Tabel 2 (se bagerst i artiklen). Ændringerne var signifikante 

for MSIS-29 Psykologisk dimension (p=0,046) og 15D (p=0,008). Den interventionseffekt, der 

blev observeret med MSIS-29 Psykologisk dimension blev beregnet til -2,7 (95%-CI: -5,6-(-

0,1)), og for 15D 0,017 (95%-CI: 0.005-0.030). Der var ingen andre signifikante forskelle 

mellem grupperne, herunder det øvrige primære effektmål FAMS, skønt alle gennemsnitlige 

ændringer ved 6 måneders opfølgning var til fordel for interventionsgruppen. 

Faktor-analysen identificerede to latente faktorer, der tegnede sig for 67,5% af variationen i 

scorer ved baseline med stor vægt i MSIS-29 Psykologisk dimension (-0,91) og FAMS (0,77) 

for faktor 1 og EQ-5D-5L (0,70) og MSIS-29 Fysisk dimension (-0,65) for faktor 2 (se 

supplerende materiale). Derimod viste 15D sammenlignelig vægt for begge faktorer 

(henholdsvis 0,58 og 0,59). Faktor 1 viste en signifikant interventionseffekt (p=0,039), men 

det gjorde faktor 2 ikke (p=0,473). 

Ændringer inden for grupperne blev ikke testet, men statistikken viste en generel forringet 

tendens i venteliste kontrolgruppen i løbet af studieperioden. De gennemsnitlige ændringer i 

scorer ved 6 måneders opfølgning var forværret for fem af seks målinger af HRQoL. Derimod 

syntes interventionspatienterne at få forbedret deres HRQoL betydeligt af MDR programmet, 

idet de gennemsnitlige ændringer i alle fire målinger af HRQoL ved udskrivelsen (FAMS, MSIS-

29 Fysisk dimension, MSIS-29 Psykologisk dimension og EQ-VAS), var ganske store. Trods et 

tydeligt fald i forhold til ved udskrivelsen påvirkede den tværfalige behandling stadig HRQoL 

ved 6 måneders opfølgning, idet de gennemsnitlige ændringer i scorer var bedre end ved 

baseline i fem af seks målinger af HRQoL.   

Resultaterne af post-hoc-analysen viste, at HRQoL var uændret eller forbedret ved 6 måneders 

opfølgning hos en signifikant større andel af patienterne i interventionsgruppen end i venteliste 

kontrolgruppen for tre af seks målinger af HRQoL, og en fjerde måling viste en ikke-signifikant 

tendens (Tabel 3) (se bagerst i artiklen). 

 

  



 

 

Diskussion 

Dette pragmatiske studie undersøgte effektiviteten af 4 ugers MDR under indlæggelse på 

HRQoL for en heterogen patientpopulation med MS. ITT-resultaterne indikerede en generel 

forbedring til fordel for interventionsgruppen, selv om den overførte effekt faldt fra 

udskrivelsen til 6 måneders opfølgning. 

I modsætning til tidligere studier11,28 var MSIS-29 Psykologisk dimension signifikant bedre i 

interventionsgruppen end i venteliste kontrolgruppen ved 6 måneders opfølgning. 15D, der 

ikke tidligere har været anvendt i denne type studie, var også signifikant bedre i 

interventionsgruppen ved 6 måneders opfølgning. Den gennemsnitlige forskel i ændringer på 

0,017 i 15D formodes at være af klinisk betydning.29 

Variationen i effekterne var stor, sandsynligvis på grund af populationens heterogene 

sammensætning, og de observerede forskelle ved 6 måneders opfølgning var relativt små. 

Disse faktorer gjorde det vanskeligt at opnå statistisk signifikans. På basis af de 

gennemsnitlige ændringer og konfidensintervaller var tendensen imidlertid konsekvent. 

Interventionspatienterne syntes at opleve bedre HRQoL for alle effektmålinger ved 6 måneders 

opfølgning i forhold til kontrolpatienterne på venteliste. Skønt vi ikke kan udelukke en reel 

forskel på nul30 for de ikke-signifikante forskelle, så understøttede de fleste plausible værdier 

en gavnlig effekt af MDR programmet, og alle gennemsnitlige ændringer var til 

interventionsgruppens fordel. I faktor-analysen tyder den store vægt i FAMS på faktor 1, at 

FAMS’ manglende signifikans kan skyldes manglende styrke og udgør derfor en type-2 fejl; 

hvilket understøtter, at den fælles positive tendens i de målte scorer er et ægte signal. Vi 

mener derfor, at den manglende statistiske signifikans i det andet primære effektmål FAMS 

skyldtes utilstrækkelig statistisk styrke snarere end manglende effektivitet af MDR 

programmet. På basis af resultaterne viste MSIS-29 Psykologisk dimension sig imidlertid at 

være en et bedre måleinstrument af HRQoL, end FAMS. 

Da resultaterne viste tydelige positive virkninger af MDR programmet på HRQoL umiddelbart 

efter indlæggelse, ville fortsættelse og gentagelse af MDR programmet have været at 

foretrække for at forbedre overførelsesværdien til dagligdagen. Beslutningen om ikke at gøre 

dette har sandsynligvis påvirket resultaterne negativt. Trods disse begrænsninger mener vi, at 

studiet alligevel giver værdifulde informationer og indsigt. Pragmatiske studie er nyttige, fordi 

den empirisk viden, som vores praksis bygger på, bør være baseret på studiedesign, der 

afspejler den kliniske virkelighed, vi arbejder i. Derfor finder pragmatiske studie generelt 

mindre effekter end klassiske RCT studier. 

Små forbedringer i HRQoL kan imidlertid have stor betydning for MS patienter, fordi MS er en 

progressiv sygdom. Derfor drejer MDR sig også om at vedligeholde HRQoL, hvilket blev 



 

 

understøttet af resultaterne fra post-hoc-analysen. En signifikant større andel af patienterne i 

interventionsgruppen forbedrede eller vedligeholdt deres HRQoL i 3 af 6 effektmålinger. 

Flere faktorer fra den virkelige verden bidrog til vores pragmatiske studies karakter og 

begrænsninger. Især havde mange patienter brug for fridage under indlæggelse eller måtte 

udskrives før tid af forskellige personlige årsager. Derfor kan den kendsgerning, at 30% af 

patienterne i interventionsgruppen modtog MDR i ≤18 dage, have haft en negativ indflydelse 

på resultaterne. 

Manglende blinding og brug af en venteliste kontrolgruppe frem for en såkaldt ”snyde” 

intervention kan have påvirket resultaterne af to grunde. Den omfattende støtte og pleje, som 

MS-specialisterne ydede, kan have forbedret resultaterne, og kontrolpatienterne på venteliste 

kan have været utilfredse, fordi de var nødt til at vente.11 Professionel pleje, opmuntring, 

opmærksomhed og tid, der blev ydet af MS-specialisterne, og det støttende miljø er imidlertid 

en vigtig del af filosofien bag MDR og udgør vigtige interagerende faktorer. Blinding af 

studiedeltagerne er næsten umuligt i et studie med MDR. Selv om patienterne er blindet for 

studiedeltagelse, er de klar over, at de modtager rehabilitering. Et andet problem med blinding 

kan være de etiske overvejelser mht. at udskyde indlæggelsen af kontrolpatienterne uden 

deres viden. Forsøget på at blinde MS-specialisterne og patienterne ville derfor have ændret 

MDR programmets økologi.31  

Valg af relevante effektmålinger er blandt de vigtigste elementer i et studie med MDR, måske 

kun overgået af selve MDR programmet. De eksisterende psykometriske måleinstrumenter for 

HRQoL kan ikke fuldt ud opfange virkningen af MDR på en patients kapabilitet, mestringsevne, 

coping-strategier og livskvalitet, og det er sandsynligt, at de kan undervurdere virkningen af 

MDR.32 Disse begrænsninger støttes af vores resultater fra faktor-analysen, der indikerede, at 

kun en del af det latente indhold i effektmålene blev signifikant påvirket af interventionen. 

FAMS og MSIS-29 har tidligere været anvendt som måling af HRQoL i studier med MDR11,12,28 

og anbefales for denne type forskning33. 15D kan være mere anvendelig end EQ-5D i MS 

forskning,34 hvilket blev understøttet af vores resultater. 

Fra den danske landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser og forskellige andre kilder, 

f.eks. interne patientundersøgelser og dialogmøder, ved vi, at efter at have modtaget MDR 

blev patienterne angiveligt meget bedre, mere velinformeret og fik større ”kampånd”. Et 

hyppigt udsagn fra patienterne var: ”Det, I i virkeligheden rehabiliterer, er vores hjerte og 

sind”. Vi kunne opfange disse psykosociale faktorer og ændringer mere effektivt med 

supplerende kvalitative metoder eller forfinede målinger for åbne spørgsmål eller sammensatte 

resultater. Trods en vis variation er det rimeligt at antage, at MDR programmet og studiets 

resultater i nogen udstrækning er gældende for MS patienter generelt. 

Konklusionen er, at studiets resultater indikerede længerevarende effektivitet af MDR under 

indlæggelse på HRQoL hos MS patienter. Der er behov for fremtidige studier for at bekræfte og 



 

 

styrke vores resultater og undersøge signifikansen af fænomenet respons-shift,11,35 et emne, 

der ikke er blevet behandlet i det aktuelle arbejde. Yderligere grundige, lang-tids RCT studier 

af MDR hos MS patienter er påkrævet for at forbedre vores forståelse af MDR. 
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