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Key Points

• MS er en kompleks sygdom 

• Fysioterapi er en vigtig del beh.

• Gode råd: 

– Undgå inaktivitet

– Alle med MS har et livslangt 

behov for fysisk aktivitet og 

træning

– Udnyt trænings- og 

behandlingsmulighederne

• Behandlingsmål

– Forebygge/Forhindre 

sygdomsprogression

– Øge livskvalitet



Multipel Sclerose

• Kronisk

• Autoimmun

• Progredierende

• Neurodegenerativ

• Uforudsigelig

• Rammer hele nervesystemet

• Attakvis, sekundær og 
primær progressiv

• Ingen kurativ behandling –
men virkningsfulde DMT

• Ny medicin på vej til PPMS 
(OCREVUS)



MS i tal – Scleroseregistret 2018

 Der er knap 16.000 mennesker med 
Sclerose i Danmark (fordoblet siden 
1998, 3. plads i verden)

 Antallet af mennesker med Sclerose 
er stigende, primært blandt kvinder 
(mere end 2/3)

 Der kommer ca. 650 nye tilfælde om 
året

 Debut ofte mellem 20 – 40 år

 Fra mild påvirket til svært 
handicappet

 Primær progressiv  debut i 15%

Hvad er på spil? Fremtid, uddannelse, arbejde, familie, netværk, 

økonomi, identitet, trivsel, livskvalitet



Multiple problemstillinger ved MS 

• Muskelsvækkelse

• Inaktivitet (ufrivillig)

• Sensibilitetsforstyrrelser

• Kooordinationsforstyrrelser

• Balanceproblemer (fald)

• Spasticitet (tonus)

• Træthed (energi)

• Funktionsproblemer

• Ændret Kognition

• Depression,angst

• Smerter (nervesmerter, 

muskelsmerter) 

• Søvnproblemer

• Vandladningsproblematik

• Spiseproblemer

• Varme/kulde sensitivitet

Alle ovenstående problemstillinger påvirker aktiviteter og 

deltagelse samt nedsætter livskvalitet hos mennesker med MS.



Fysisk Aktivitet og MS

• Mennesker med MS har et lavere aktivitetsniveau end 
matchede raske personer. 

• Inaktivitet hos mennesker med MS medfører yderligere 
sundhedsproblemer, herunder øger forekomsten af multi-
sygdom og i værste fald tidlig død.



Fysisk aktivitet og sygdomsprogression
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Fysisk aktivitet og sygdomsprogression
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Måling af progression 
Expanded Disability Status Scale (EDSS)



Brug træningsanbefalingerne fra NKR

Kilde: Pixibog - Enhed for kvalitet, Danske Fysioterapeuter, januar 2016



Kan alle 

profitere af 

træning?



“Alle med MS kan og bør profitere af fysisk træning”



Svaret fra Freeman, J

” Der er et behov for at kunne vise 

langtidsvirkninger efter rehabilitering”



The Danish MS Hospitals rehabilitation study 

• Fra 2011-2014 gennemførte 

Sclerosehospitalerne det 

hidtil største MS 

rehabiliteringsstudie

• Effekten af 4 ugers 

multidisciplinær og individuel 

rehabilitering 

• 6 måneders opfølgning

• Helbredsrelateret livskvalitet

• 427 ptt inkluderet 

• 1500 fysiske tests og 10.000 

spørgeskemaer

• Mange artikler i pipelinen



The Danish MS Hospitals rehabilitation study



De danske behandlingsmuligheder

• Egen læge

• De neurologiske 

afdelinger

• Kommunale tilbud

• Vederlagsfri fysioterapi

• Sclerosehospitalerne

• (Scleroseforeningen)



Professionelle netværk

Verdenskongres i Aarhus i 2020

Årligt MS forskningsmøde

Europæisk MS 

organisation for forskning 

og rehabilitering

www.MStidsskrift.dk

www.scleroseforeningen.dk og 

www.sclerosehospitalerne.dk
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*Ønsker du mere viden om fysioterapi til mennesker med MS, så kan du 

tilmelde dig Danske Fysioterapeuters kursus om Sclerose på Fysio.dk

Ses vi? 

Messestand 4448

Vi ses i 

messestand 

4448


