
Rehabilitering ved MS – Hva er nytt?

Åpent møte Hjerneuken 21.11.2018

Stine Marit Moen 
Overlege, PhD

Leder for forskning og utvikling



MS-Senteret Hakadal (MSSH)

• Spesialisert MS-rehabilitering

– landsdekkende rehabiliteringssenter for MS

– del av spesialisthelsetjenesten

– eid av MS-forbundet

– åpnet i 1976

• Fungerer også som et faglig ressurssenter innen MS-rehab

– del av ulike fagnettverk 

– deltar i ulike helsefaglige fora

– internasjonalt samarbeid og forskning



Visjon:

Alle personer med MS 

i Europa skal ha 

tilgang til  

kunnskapsbasert

rehabilitering når de 

trenger det

https://www.eurims.org/



Sertifisering:
MS Nurse Pro-sykepleiere 2018 MSSH

Sandra 

Lundemo, OUS, 

Norges første 

sertifiserte MS 

Nurse Pro





Multisenter datainnsamling

• Totalt 191 personer med MS fra 17 internasjonale sentre

(Europa og USA)

• Norsk bidrag med data

– 23 personer med MS fra MSSH

• Adnan Heric-Mansrud, leder for fysioterapiavd.

– 10 personer med MS fra Haukeland

• Tori Smedal, fysioterapeut

Baert I et al. Neurology 2018



Bedring i bevegelse og gange (mobility)

• Undersøkte om 13 ulike måleverktøy/tester

fanger opp endring etter rehabilitering

– inkludert pasientrapporterte mål

• Rehabilitering

– Minimum 10 seanser med fysio.tiltak

– Poliklinisk eller som rehabiliteringsopphold

• Fant stor variasjon på testene

– ulike evne til å fange opp bedring

– funksjonsnivå hadde betydning

• Definert verdier for klinisk meningsfull bedring



Rehabilitering og arm-/håndfunksjon 

• 30 studier, 15 spesielt rettet mot arm- og håndfunksjon

• Stor bredde og variasjon i innhold og dose (1-25 uker, 240-2880 min) 

• Multidisiplinær rehabilitering og robotbasert trening: økt funksjon

Inger Grethe Løyning, ergoterapeut, 

Ny studie i RIMS-nettverket:

Mastergrad i rehabilitering  basert på data fra

multisenterstudie som beskriver arm- og 

håndfunksjon-rehab.praksis i 11 europeiske 

rehab. institusjoner

Artikkel under bearbeidelse



Trening og MS - «the new era»

• Mange gunstige effekter av å trene ved MS

– Generelt akseptert nå etter økende mengde data

• vedlikeholde, fremme funksjon

• påvirker sykdomsmekanismen?

– Fremmer takling av symptomer

– Motvirker inaktivitet og konsekvenser av det

– Betydning for komorbiditet

Motl et al JNS 2017,

Motl et al The Lancet Neurol 2017,

Marrie RA Nature Reviews 2017





Rehabilitering og hjerneplastisitet

J.Freeman 2017





AutoActive

PROSJEKTET SKAL BRUKE KROPPSBÅRNE SENSORER 
OG UTVIKLE ANALYSEVERKTØY FOR AKTIVITET I 

TOPPIDRETT OG HOS PERSONER MED MS. 

HOVEDDELEN BLIR FOKUSERT PÅ TOPPIDRETT, MENS 
MS-DELEN AV PROSJEKTET VIL PRØVE UT TEKNOLOGIEN 

OG MULIGHETENE UNDER OPPFØLGING OG 
REHABILITERING FOR MS.



AutoActive

• Prosjektet ledes av Sintef Digital Smarte Sensor Systemer

• Involverer i tillegg fem andre forskningspartnere:

– NTNU ved Senter for Toppidrett

– Olympiatoppen

– UiO ved gruppe for Digital signalbehandling og bildeanalyse

– OUS ved MS-klinikken

– MS-Senteret Hakadal

• https://www.sintef.no/prosjekter/autoactive/



Takk for oppmerksomheten!

www.mssenteret.no


