
Høring: Nasjonal faglig retningslinje for 

multippel sklerose (MS)  

1)  * Høringen kommer fra: 

  Statlig etat, ombud eller fagråd 

  Fylkeskommune/Fylkesmannen 

  Kommune 

  Helseforetak/RHF 

  Fag- og interesseforening 

  Universitet/høyskole/kompetansesenter 

  Frivillig brukerorganisasjon 

  Privatperson 

  Annen (angis i neste spørsmål) 

2)  * Annen, fra forrige spørsmål 

 

3)  * Kontaktinformasjon 

Avsender på høringen (hvilken statlig etat, hvilken kommune, privatperson osv.): Norsk forening 

for Allmennmedisin 

Navn på den personen som har besvart på høringen), e-postadressen ble angitt ved starten av 

questen. Elisabeth Stura, styremedlem 

  



Generelle tilbakemeldinger 

1. Målet med retningslinjen er at anbefalingene bidrar til: 

• mindre uønsket variasjon i tjenestene 

• at personer med symptomer på multippel sklerose raskt kommer til 

utredning og diagnostikk 

• at det er lik tilgang til oppstart med høyeffektiv behandling 

  

4) I hvilken grad bidrar retningslinjen til denne måloppnåelsen? 

  Liten grad   Svært liten grad   Middels   Stor grad   Svært stor grad 

5) Kommenter eventuelt vurderingen du har gitt i spørsmål over. 

 

Tilbakemelding på anbefalinger i hvert kapittel 

Helsedirektoratet ønsker tilbakemeldinger fra høringsinstansen på faglig innhold og praktisk 

informasjon som gis i anbefalingene i hvert kapittel: Er anbefalingene med forklarende tekst 

entydig og klar? Er praktisk informasjon dekkende? Fremgår det tydelig hva anbefalingene er 

basert på? Hopp over kapitler/anbefalinger der hvor du ikke har tilbakemeldinger. 

 

Kapittel 1: Diagnostikk av multippel sklerose (MS) 

Gi tilbakemelding på: 

Helsepersonell bør ved mistanke om multippel sklerose (MS) henvise pasienter til 

diagnostisk utredning. 

 



 

Gi tilbakemelding på: 

Tid fra mottatt henvisning til oppstart av diagnostisk utredning bør tilpasses 

symptomenes alvorlighetsgrad og varighet. 

 

Kapittel 2: Sykdomsmodulerende legemiddelbehandling 

Gi tilbakemelding på: 

Pasienter med nydiagnostisert multippel sklerose (MS) bør starte sykdomsmodulerende 

legemiddelbehandling så raskt som mulig. 

 

Anbefalingen spesifiserer "så raskt som mulig" som 3-6 uker. Hvordan vurderer dere 

denne fristen? Tematikken omtales i artikkelen nedenfor av Hobart et al 2019. 

International consensus on quality standards for brain health-focused care in multiple sclerosis 

 

 

Fra allmennmedisinsk ståsted er kapittelet forståelig og rimelig. Under «Andre symptomer som 

forsterker mistanken» opplistes noen tegn/kliniske funn som er ganske sjeldne for den jevne 

allmennlege, og veilederen kan med fordel ha direkte hyperlink til definisjon av disse heller enn 

generell henvisning til oppslagsverk under. Under linker kan det gjerne skrives merknad om at 

Nevro-NEL er åpent tilgjengelig (krever ikke NEL-abonnement).  

NFA støtter innhold og innretning av dette kapittelet. Under anbefalingen om henvisning står det: 

«Ved mindre alvorlige symptomer eller symptomer som har vedvart over noe tid, bør henvisning til 

MR-undersøkelse av hjerne og eventuelt ryggmarg i forkant av henvisning til nevrolog vurderes.» 

Her savner NFA en anbefaling/betraktning om forventet/akseptabel ventetid på slik MR-

undersøkelse.   

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6826858/


  For kort   Passe   For lang 

 

Har dere ytterligere innspill til frist for oppstart av behandling? 

 

Gi tilbakemelding på: 

Pasienter med nydiagnostisert multippel sklerose (MS) bør starte med høyeffektiv 

sykdomsmodulerende legemiddelbehandling 

 

Er inndelingen av sykdomsmodulerende legemidler i "høyeffektive" og "andre" nyttig og 

godt begrunnet? 

 

  

Fra pasientperspektiv kan det oppstå forventningsavvik mellom begrepet «så raskt som mulig» og 

tidsrommet 3-6 uker. Tilleggsteksten gir imidlertid en god forklaring på hvilke forhold som 

påvirker prosessen.  

 

 



Kapittel 3: Oppfølging 

Gi tilbakemelding på: 

Pasienter med multippel sklerose (MS) bør følges opp etter en avtalt oppfølgingsplan 

 

Kapittel 4: Beslutninger i Nye Metoder 

Kapittelet inneholder en oversikt over beslutninger på MS-området, men ingen 

anbefalinger. 

 

  

 

 



Kapittel 5: MS-register og biobank 

Gi tilbakemelding på: 
 

Behandlende nevrolog skal sikre at alle pasienter med Multippel Sklerose (MS) får 

informasjon om og forespørres om samtykke til registrering i Norsk MS-register og 

biobank. 

 

Generelle tilbakemeldinger 

Her kan du gi ytterligere tilbakemeldinger på retningslinjen. 

 

Kapittel 6:  Metode og prosess 

Gi tilbakemelding på: 

18) Kapittelet inneholder en beskrivelse av arbeidet med retningslinjen, men ingen 

anbefalinger. 

 

 



 

 

 


