
En skrift om den neurologiska 
sjukdomen MS och vad du kan 
göra för att hjälpa.

Mer om MSfonden
Om du vill veta mer om MSfonden och det arbete vi utför, 

är du välkommen att besöka oss på www.msfonden.se 

eller mejla till info@msfonden.se. 

MSfonden (European MS Foundation)

Box 115

236 23 Höllviken

Ge ett bidrag under 
kontrollerade former

MSfondens (European MS Foundations) verksamhet 

granskas av Svensk Insamlingskontroll.

Svensk Insamlingskontroll bevakar givarens intressen. 

90-kontot är för givaren en bekräftelse på att insamlingen 

sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till det 

angivna ändamålet utan oskäliga kostnader.
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Detta är MS

MS, eller Multipel Skleros, är en kronisk sjukdom som 

drabbar nerverna i det centrala nervsystemet. Den an-

ses vara en autoimmun sjukdom, det vill säga att krop-

pens immunförsvar angriper den egna nervvävnaden. 

Immunförsvaret har vi för att skydda oss mot främman-

de hot, som virus och bakterier, men när man insjuknar 

i MS misstar immunförsvaret nervvävnaden som nå-

gonting främmande och angriper den.

MS drabbar ungdomar och unga vuxna, oftast i en ål-

der då de står inför viktiga beslut om utbildning och 

yrke, planerar att bilda familj eller kanske redan har små 

barn. Sjukdomen är livslång. De flesta insjuknar när de 

är mellan 20 och 40 år gamla. Mer än två tredjedelar av 

alla är kvinnor. och andelen kvinnor ökar . 

MS påverkar livskvaliteten negativt för fler än den 

som har insjuknat i MS, till exempel anhöriga och an-

dra i den insjuknades omgivning. För att skapa en för-

bättrad livskvalitet krävs ökad kunskap om sjukdomen 

samt betydligt bättre rehabiliteringsmöjligheter än de 

som finns i dag. 

Den rehabilitering och de bromsmediciner sjukvår-

den idag förfogar över är otillräckliga för att på lång sikt 

säkerställa att personer med MS får en god livskvalitet.

Din gåva sätter du enkelt in på något av våra 90-konton: 

plusgiro 900138–9 eller bankgiro 900-1389.

Swisha din gåva:
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