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KONTAKTINFORMASJON  
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Tlf: 73553660 
  
Faglig leder 
Geir Bråthen, Geir.Brathen@stolav.no  
 
Hjemmeside:  norskalsregister.no 
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St. Olavs hospital HF  
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Norsk register for ALS og andre motonevronsykdommer 
Postboks 3250 Torgarden 
7006 Trondheim 
 
 
 
Besøksadresse: 
Teknobyen – Miljøbygget 4.etg. vest 
St. Olavs hospital HF 
Seksjon for medisinske kvalitetsregistre  
Norsk register for ALS og andre motonevronsykdommer 
Professor Brochs gate 2 
7030 Trondheim 
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SØKE TILGANG TIL ALS-REGISTERET 

 
1. Gå til falk.nhn.no 
2. Trykk «Nervesystemet», «ALS-registeret» og «Søk om tilgang».  

 

 
 

3. Logg inn med ID-PORTEN eller tilsvarende  
4. Registrer deg som ny bruker med e-postadressen du bruker på jobb og et mobilnummer.      

Fyll inn navn på både HF og sykehus under «Avdeling», og velg sykehus under «lokasjon». 
Trykk «Send inn».  

5. Kryss av for hvilke tilganger du trenger, legg eventuelt ved en kommentar. 
6. Søknad om tilgang godkjennes av sekretariatet. Du vil få tilsendt e-post ved opprettet tilgang. 
7. Ved innloggingsproblemer; prøv å restarte PC. Hvis fortsatt problemer, ta kontakt med NHN  

Kundesenter – Telefon: 24 20 00 00, E-post: kundesenter@nhn.no 
 
 

INNLOGGING TIL ALS-REGISTERET 
Pålogging for å registrere inn pasienter: 

1. Gå til https://mrs.nhn.no/alsregisteret/   
2. Logg inn via ID-porten og bruk Bank ID eller tilsvarende 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://falk.nhn.no/u/home
https://mrs.nhn.no/alsregisteret/
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Du kommer da til startsiden for Norsk register for ALS og andre motonevronsykdommer. Søk opp 
pasient ved å taste fødselsnummer, 11 siffer. 
 
Registering av forskjellige typer skjema presenteres lengre bak i brukermanualen.  
 

Ved søk på pasient viser pasientoversikten eventuelle tidligere registrerte skjema. Skjema 
mellomlagres kontinuerlig som kladd, men må maunuelt ferdigstilles. 
 
Under fanen «Pasienter» kan du søke fram tidligere pasienter. Under fanen «Skjema» kan du 
søke frem tidligere skjema. Velg fra/til dato, status på skjema (alle, ferdigstilt/returnert). 
 
 

GENERELLE ANMERKNINGER 
 Meld fra til registersekreteriatet hvis dere endrer personell som registrerer. 

 Prøv å kode konsekvent – all registrering må utføres konsekvent. 

 Når opplysninger mangler på ikke-obligatoriske variabler, skal man i utgangspunktet registere inn 
ukjent, vet ikke eller la variabel stå ubesvart. 

 Når man går inn i journal for å lete opp pasienter man ikke har automatisk tilgang til, kan man 
oppgi «Kvalitetsarbeid administrativt/faglig (paragraf 26)» som årsak. 

 Databasen er knyttet opp mot Folkeregisteret. Ved å skrive fødselsnummer til pasienten som skal 
registreres, får man fram personopplysninger som bl.a. navn og adresse. 

 Alle pasientens skjema må ferdigstilles manuelt for å bli med i rapporter. 
 
 

INKLUSJONSKRITERIER 
 Alle pasienter som etter utredning får diagnosekode «G12.2 Sykdom i motoriske nevroner», som 

selv samtykker til registeret. 

 Pasienter som ved genetiske analyse får påvist Kennedys sykdom, som selv samtykker til 
registeret. 

 Pasienter med uspesifisert motonevronsykdom (ICD10-kode G12.9) , som selv samtykker til 
registeret. 

 
 

HVILKE MOTORNEVRONSYKDOM SKAL REGISTRERES?  
Følgende ICD10-koder skal registreres:  
G12.2 – ALS 
G12.2 – PLS 
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G12.2 – PMA 
G12.2 – Kennedy sykdom 
G12.2 – Flail arm syndrom 
G12.2 – Flail leg syndrom 
G12.2 – Mills parese 
G12.2 – Isolert bulbær/pseudobulbær parese 
G12.9 – Uspesifisert motonevronsykdom 
 

 

TILFELLER SOM IKKE SKAL REGISTRERES 
 Pasienter under 18 år. 

 Manglende eller tilbaketrukket pasientsamtykke. 

 Tilfeller hvor pårørende samtykker på vegne av pasienten. 

 Pasienter med ALS eller annen motonevronsykdom som er død ved inklusjon. 
 
 

AKTUELLE SPØRSMÅL OG SVAR 
 

Hvordan får vi med alle pasienter i med motornevronsykdom? 
 
For å fange opp samtlige pasienter motornevronsykdomdiagnose bør man regelmessig benytte lister 
fra pasientadministrativt system. De med hovedansvar for registrering i Norsk register for ALS og andre 
motonevronsykdommer ved hvert sykehus bør ha tilgang til slike lister. 

Hvordan fungerer samtykke? Skal samtykke føres i journal? 
 
St Olavs hospital er dataansvarlig for ALS-registeret. 
Personvernombudet Even Gunnarson Anderssen informerer om at samtykkeskjemaer til medisinske 
kvalitetsregistre ikke skannes inn/lagres i pasientens journal. Et samtykke til registrering i et medisinsk 
kvalitetsregister er ikke relevant og nødvendig som dokumentasjon for helsehjelp, eller for å yte eller 
administrere og dokumentere helsehjelp, jf. forskrift om pasientjournal § 4 Pasientjournalen skal 
inneholde opplysninger som er relevante og nødvendige for å yte helsehjelp til den enkelte pasient, jf. 
helsepersonelloven § 40. Dette gjelder også dato for samtykke, at det ikke skal journalføres. 
 
Det enkelte medisinske kvalitetsregisteret må imidlertid ha en oversikt over foreliggende samtykker og 
kunne forvalte disse. Dette for å sikre nødvendig dokumentasjon for registeret og ivareta de 
registrertes rettigheter. Samtykkeskjema på papir skal oppbevares/lagres i låst skap (fysisk) og/eller på 
sikkert filområde på serveren (scannet/elektronisk) på det enkelte sykehus. 
 
Samtykkeskjemaer på papir i ALS-registeret skal derfor ikke skannes inn i pasientjournalen.  
Vi ber dere om at samtykkeskjemaer blir oppbevart i låst skap og i tillegg blir skannet inn på sikkert 
filområde på serveren på deres sykehus. 
 
ALS-registeret har utarbeidet skjema for pasienter om hvordan de gir og trekker samtykke i Helsenorge 
som ligger tilgjengelig på norskalsregister.no under Skjema og brukermanual. 

Kan vi innhente samtykke fra pårørende? 
 
Nei, det er kun pasienter som selv samtykker til registeret som skal inkluderes.  

Hvilke variabler er obligatoriske? 
 
Obligatoriske variabler er markert med helfarget turkis i denne brukermanual. 

Er det viktig å registrere alle pasienter med motornevronsykdom? 
 
I følge § 2-3 i ny Forskrift om medisinske kvalitetsregistre skal avdelingene melde inn data til nasjonale 
kvalitetsregistre. Så dette er en pålagt oppgave og det viktig at det organiseres på en god måte som gir 
oversiktlige prosesser og komplette data for enkeltpasienter med god kvalitet. 
 
Det er viktig at alle samtykkende pasienter registeres, ellers blir ikke data pålitelige og 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-21-789
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sammenlignbare.  

Det viser seg at en pasient jeg har registert fikk feil diagnose. Hva skal jeg gjøre? 
 
Dersom det er registert en pasient som ikke har IDC10-koder nevnt under hvilke tilfeller som skal 
registeres skal alle pasientens skjema (inkl. samtykkeskjema) slettes fra registeret.  

Hvor ofte skal vi gjennomføre oppfølgingskonsultasjon med pasienten? 
 
Variablene for ALS-registeret skal innregistreres på diagnosetidspunkt og deretter ved kontroll, typisk 
hver 3. måned.  

Hvordan registrerer vi inn pasientrapportert utfallsmål (PROMS) og pasientrapportert tilfredshet 
med helsetjenesten (PREMS)? 
 
Vi ber dere ikke sende ut disse før det kommer ytterligere informasjon for sekreteriatet i ALS-registeret 
da PROMS og PREMS enda er under utvikling.   
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SAMTYKKESKJEMA  2023 
 
Pasienten må ha samtykket før den inkluderes i registeret. Det er ikke mulig å opprette inklusjonsskjema før 
pasienten har samtykket.  
 
Sende skjema for samtykke til Helsenorge: 
 

 

Søk opp pasienten med fødselsnummer til høyre på fremsiden på registeret   «Bestill Eprom», trykk på 

denne og velg Samtykkeskjema også neste   
 

 
Hak av at som vist i bildet overfor og trykk Bestill. Pasienten får da varsel på Helsenorge.no om at hen har 
skjema til utfylling. Dersom pasienten svarer at hen ikke samtykker, men ombestemmer seg, må 
samtykkestatus registreres som vist nedenfor. 
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Pasienten har ikke Helsenorge/klarer ikke bruke Helsenorge: 
For disse pasientene må de signere samtykkeskjema, deretter kan status for samtykke endres manuelt i 
registeret. Signert skjema må oppbevares i samsvar med føringer for samtykke. Trykk på de tre prikkene bak 
«Det foreligger ingen informasjon om pasienten har samtykket til inklusjon i registeret» og gjør som følger: 

 
Hvordan vet jeg om pasienten har samtykket? 
Dette vises på pasientsiden i MRS når hen har tatt stilling til samtykket (i Helsenorge eller via signert 
samtykkeskjema): 

  
Hva skjer når pasieten trekker samtykke? 
Alle pasientens innregisterte data slettes automatisk innen 30 dager etter dato for trukket samtykke Jf. § 3-
3.Virkning av å trekke samtykke tilbake eller å motsette seg behandling i Forskrift om medisinske 
kvalitetsregistre.  
 
 
 
 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-21-789/KAPITTEL_3#%C2%A73-5
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-21-789/KAPITTEL_3#%C2%A73-5
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INKLUSJONSSKJEMA 2023 

Pasientdata 
 

Dato for samtykke Dato for signert samtykkeerklæring på samtykkeskriv eller elektronisk i Helsenorge 
(dd.mm.åå). Det er viktig at dato for samtykke er utfylt, om ikke kan ikke tidsintervaller 
beregnes. Pasienter som samtykker per fysisk samtykkeskriv må registrator manuelt 
endre samtykkestatus som overfor.  

Dominant hånd Dominant hånd. Den hånden pasienten skriver med.  
Venstre 
Høyre 
Ambideksteritet 

Morsmål Norsk 
Annet 

Bosituasjon 

Bosituasjon Hjemmeboende uten kommunal hjelp  Har du måttet flytte pga. sykdommen? (Ja/Nei) 

Hjemmeboende med kommunal hjelp  Har du måttet flytte pga. sykdommen? (Ja/Nei 

Omsorgsbolig  Når flyttet du inn i omsorgsbolig? (Dato, mm.åååå)   

Sykehjem  Når flyttet du inn på sykehjem? (Dato, mm.åååå)   
Annet 
 
Pasientens bosituasjon ved inklusjon. 
Kommunal hjelp: Man registrerer inn kommunal hjelp om tjenesten, uansett hva den 
omfatter, er utført av kommunen eller privat. Gjelder ikke bruk av trygghetsalarm eller 
matombringing.  
Omsorgsbolig: Bolig med døgnkontinuerlige tjenester og personale, uansett om de 
benyttes eller ikke. Også aldershjem. 
Sykehjem: Kun dersom pasienten har fast bopel på sykehjem. Dato gjelder første 
ankomst til sykehjem. Også ved korttidsopphold, med resultat at pasienten ikke flyttet 
hjem. Men ikke korttidsopphold hvor pasienten flytter hjem til egen bolig etter 
oppholdet. 

Sosialtemplat/sosioøkonomiske forhold 

Sivilstatus 
 
 

Velg verdi 
Gift/partnerskap   
Enke/enkemann   
Samboer   
Fast forhold ikke-samboende   
Ikke i et fast forhold   
Annet 

Yrkesliv Velg verdi 
Yrkesaktiv   
Pensjonist   

Uføretrygdet  (Tidligere) yrkestittel spesifiseres i fritekst   
Sykemeldt/annen stønad fra NAV  
Student   

Annen  (Tidligere) yrkestittel spesifiseres i fritekst 

Antall år skolegang Spesifiser antall år skolegang, fra barneskole til inklusjonsdato.  

Hereditet  

MND i slekten 
 
 

Ja  Spesifisert; 
                             ALS 
                             PLS   
                             PMA   
                             Kennedys sykdom   
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                             Flail arm syndrom   
                             Flail leg syndrom   
                             Mills hemiparese   
                             Isolert bulbær/pseudobulbær parese   
                             Uspesifisert motonevnsykdom   

                             Annet  Spesifisert 
 
Nei 
Ukjent slektshistorikk  

Andre 
nevrodegenerative 
sykdommer i slekten 

Ja  Spesifisert: 
                           Alzheimers sykdom  
                           Frontotemporal demens  
                           Parkinsons sykdom  
                           Huntingtons sykdom 
                           Uspesifisert/ukjent 

                           Annet  Spesifisert             
Nei 
Ukjent slektshistorikk 

Komorbide tilstander 

Komorbide tilstander 
 

Spesifiser i ICD10-kode hvilken kormobid tilstand(er) pasienten har.  

Diagnostikk  

Klinisk diagnose  
 
 

Velg verdi 
ALS  
PLS   
PMA   

Kennedys sykdom  Verifisert ved genanalyse (Ja/nei)   

Flail arm syndrom  Spesifiser diagnosen i fritekst.   

Flail leg syndrom  Spesifiser diagnosen i fritekst.   

Mills hemiparese  Spesifiser diagnosen i fritekst.   

Isolert bulbær/pseudobulbær parese  diagnosen i fritekst.  

Uspesifisert motonevnsykdom  Kommentar   

Annet  Spesifiser diagnosen i fritekst. 
 
Registrer her den diagnosen du som ledd i din kliniske praksis gir pasienten basert på 
klinisk skjønn etter relevante undersøkelser og utredning (du trenger ikke forhold deg til 
forskningskriterier og liknende).  

Tidspunkt for første 
symptom 

Dato, mm.åååå 
 
Dato for når pasienten fikk sitt første symptom på ALS eller annen motonevronsykdom. 
Det er viktig at symptomdebut er utfylt, hvis ikke kan ikke tidsintervaller beregnes. 
 
Dersom dato for symptomdebut ikke er registert vil ingen av grafene på pasientens 
fremside i MRS fungere.  

Reell ALSFRS-R ved 
første symptom 

Reell ALSFRS-R ved første symptom er automatisk stilt inn med 48 poeng dersom annet 
ikke skrives inn.  
 
Avkryssingsboks for «ukjent».  

Tidspunkt for første 
kontakt/besøk hos 
fastlegen aktuell 
sykdom 

Dato, mm.åååå.  

Tidspunkt for 
henvisning til nevrolog 

Dato, dd.mm.åååå 

Var pasienten vurdert Ja 



 

9 

BRUKERMANUAL FOR ALS-REGISTERET 2023 

av privatpraktiserende 
nevrolog/ 
avtalespesialist før 
henvising til sykehus? 

Nei 

Tidspunkt for første 
undersøkelse hos 
nevrolog 

Dato, dd.mm.åååå 

Tidspunkt for diagnsoe Dato, dd.mm.åååå. 

Utredning  

Det er ikke indikasjon for å utføre alle disse undersøkelsene på alle pasienter med motonevronsykdom. Vi ønsker 
imidlertid å vurdere og sammenligne ressursbruk ved å kartlegge hvor stor andel av pasientene undersøkelsene blir 
utført på. 
 

Er pasienten utredet 
med genetrisk analyse? 
 
 

Ja  Dato utført (mm.åååå) 
          Resultat genetisk analyse:  
                                            SOD1 
                                            C9ORF72 
                                            TARDBP 
                                            FUS 

                                            Annen  Spesifiser i fritekst 
                                            Analyse utført, ukjent resultat 
                                            Mutasjon ikke påvist 
Nei 

Pasienten er vurdert av 
genetisk veileder ift. 
aktuell sykdom 

Ja  Dato utført (mm.åååå) 
Nei 

Er pasienten utredet 
med MR caput? 

Ja  Dato utført (mm.åååå) 
          Funn av jernavleiringer på SWI-sekvens (eller lignende sekvens) i motorisk cortex? 
                                            Nei 
                                            Ja, venstre side                                                     
                                            Ja, høyre side                                                                                                      
                                            Ja, Begge sider 
                                            MR med SWI-sekvens ikke gjennomført  
Nei 

Er pasienten utredet 
med MR cervical 
medulla? 

Ja  Dato utført (mm.åååå) 
Nei 

Er det analysert 
nevrofilament, NfL 
og/eller pNfH, som et 
ledd i utredning eller 
oppfølging? 

Ja  Kryss av hvilken metode som er brukt ved analyse av NfL (flervalg) 

           NfL Blod  Analyse utført dato (mm.åååå) 
                                   Verdi blod NfL (pg/ml) i fritekst  

           NfL Spinalvæske  Analyse utført dato (mm.åååå) 
                                   Verdi spinalvæske NfL (pg/ml) i fritekst  
 
          Kryss av hvilken metode som er brukt ved analyse av pNfH (flervalg). 

           pNfH Blod  Analyse utført dato (mm.åååå) 
                                   Verdi blod pNfH (pg/ml) i fritekst  

           pNfH Spinalvæske  Analyse utført dato (mm.åååå) 
                                   Verdi spinalvæske pNfH (pg/ml) i fritekst  
Nei 

Er pasienten utredet 
med Elektromyografi 
(EMG)? 

Ja  Dato utført første gang (mm.åååå) 
Nei 

ALSFRS 

ALSFRS, ALSFRS-R og 
MITOS 

Det er automatisk utregning av total ALSFRS score, ALSFRS-R score og MITOS functional 
score legger seg over denne variabelens avkrysningsskjema. Det er automatisk utredning 
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kun om alle variabler i skjema er fylt ut (når hele skjema fylles ut). Kun ALSFRS med full 
utfylt skjema tas med i analyser hvor totalscore er tilstede.   
 
Dersom hele ALSFRS ikke er fylt ut ved inklusjon i registeret vil utvikling i graf på 
pasientens fremside ikke synes.  
 
OBS: ALSFRS for 2023 i teknisk løsning står svaralternativer i feil rekkefølge.  

Respirasjon 

Er det utført spirometri? 
 

Ja  Dato utført (mm.åååå) 
                FVC (% av forventet verdi) 
                VK (% av forventet verdi) 
Nei 

Er det utført blodgass? Ja  Dato utført (mm.åååå) 
                pH 
                pCO2 
                pO2 
                HCO3 
                BE 
Nei 

Pasientens ønsker om 
invasiv ventilasjon ved 
fremtredende 
ventilasjonsinsufficiens 

Problemstillingen er ikke tatt opp   
Problemstilling tatt opp, men pasienten ønsker ikke å ta stilling   
Ønsker per nå invasiv ventilasjon   
Ønsker per nå ikke invasiv ventilasjon   

Medisinske forhold gjør invasiv ventilasjonsstøtte ikke aktuelt  Spesifiser i fritekst årsak                                    
               til hvilke mekaniske forhold som gjør invasiv ventilasjonsstøtte ikke aktuelt. 
Pasienten er informert på generell basis, men ikke bedt om stillingstagen 
  

Opplysninger er 
oppdatert i "kritisk 
informasjon" i lokal EPJ 

Informasjon om pasientens beslutning for invasiv ventilasjon ved fremtredende 
ventilasjonsinsufficiens bør være oppdatert i kritisk informasjon i lokal EPJ, samt 
oppdateres ved endret svar. Behandlende lege må legge inn i Kritisk informasjon.  

Opplysninger er 
oppdatert i "kritisk 
informasjon" i 
Kjernejournal 

Opplysninger er oppdatert i "kritisk informasjon" i lokal EPJ. Informasjon om pasientens 
beslutning for invasiv ventilasjon ved fremtredende ventilasjonsinsufficiens bør være 
oppdatert i kritisk informasjon i lokal EPJ, samt oppdateres ved endret svar. Behandlende 
lege må legge inn i Kritisk informasjon. 

Symptomer hypoventilasjon 

Hypoventilasjon  
symptomer 

Mulighet for å krysse av flere svaralternativer. 

 Dagtretthet 

 Morgenhodepine  

 Forstyrret nattesøvn 

 Nedsatt hostekraft 

 Ingen symptomer   

Ernæringsstatus 

Vekt ved sykdomsdebut  
 (kg) 

Vekt (kg). Viktig at dette er vekt ved symptomdebut, og ikke inklusjonsvekt. BMI regnes 
ut automatisk. Det er viktig at vekt er utfylt, om ikke kan ikke BMI beregnes.  

BMI ved symptomdebut  Automatisk utregning når vekt og høyde er registert inn, mm. 0 cm er lagt inn siden 
pasientens høyde er ukjent.  

Høyde  Centimeter  
 
 
Det er ikke mulig å ferdigstille skjema før høyde er lagt inn. Dersom du ikke vet høye, 
skriv 0 cm, da får du ferdigstilt skjema og registeret vet at høyde mangler. 

Vekt (kg) ved  
 konsultasjon 

 

BMI BMI ved konsultasjon. Regnes ut automatisk når vekt og høyde er registert inn.  
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EAT-10 Totalscore på EAT-10 

Kognitiv utredning 

ECAS (Edinburgh 
Cognitive and 
Behavioural ALS Screen) 
utført 

Dato, mm.åååå. 

            Score ALS-spesifikke domener  skriv inn score i fritekst 

            Score uspesifikke domener  skriv inn score i fritekst 
            Ecas total score (automatisk utregning)  
            Pårørende atferdsscreening 
            Psykosescreening 

Progresjon 

Forskningskriterier 
 

Velg hvordan pasienten scorer, eller kryss av for «ikke utført» 
 
El Escorial kriteriene (1994) 

 Oppfyller ingen kriterier  

 Klinisk sikker ALS (Definite ALS)   

 Klinisk sannsynlig ALS (Probable ALS)   

 Klinisk mulig ALS (Possible ALS)   

 Klinisk mulig ALS (Suspected ALS) 
 

Reviderte El Escorial (Airlie House) kriterier (2000) 

 Oppfyller ingen kriterier 

 Klinisk sikker ALS (Clinically definite ALS)   

 Klinisk sannsynlig ALS (Clinically probable ALS)   

 Klinisk sannsynlig ALS–laboratoriestøttet (Clinically probable ALS–
Laboratory-supported)   

 Klinisk mulig ALS (Clinically possible ALS) 
 

Awaji ALS kriterier (2008) 

 Oppfyller ingen kriterier  

 Klinisk sikker diagnose (Clinically definite ALS)   

 Klinisk sannsynlig ALS (Clinically probable ALS)   

 Klinisk mulig ALS (Clinically possible ALS) 
 
Gold Coast kriterier (2020) 

 Oppfyller ingen kriterier 

 Kriterier ikke oppfylt 

 Kriterier oppfylt 
 

Se vedlegg 3 for kriterier for forskningskriteriene.  

Nevrologisk og 
nevrofysiologisk 
progresjon 
 

Kryss enten av i strekmannfiguren eller registrer inn dato (mm.åååå.) for når det kliniske 
funn oppsto. Verdier for strekmannen vil kun synes på fremsiden av pasientsiden dersom 
dato for utfall er registert i alle skjema.  
 
UMN = øvre motonevron         LMN = nedre motonevron   EMG = Funn ved EMG 
 
Høyrekroppshalvdel                   Sentral                            Venstre kroppshalvdel 
Overkropp: 
E: UMN                                        A: UMN                               B: UMN 
E: LMN                                         A: LMN                                B: LMN 
E: Uspesifisert                            A: Uspesifisert                    B: Uspesifisert 
E: EMG                                        A: EMG                                 B: EMG 
 
Fra hofte og ned: 
D :UMN                                       F: UMN                                C: UMN 
D: LMN                                        F: LMN                                 C: LMN 
D: Uspesifisert                           F: Uspesifisert                    C: Uspesifisert 
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D: EMG                                       F: EMG                                 C: EMG 

Komplikasjoner og behandling 

Kun komplikasjoner som krever behandling registeres inn. 
 

Gastrostomi (f. eks. 
PEG) - etablert 

Dato, dd.mm.åååå. for når gastrostomi ble etablert.  
 

Sykdomsrettet 
medikamentell 
behandling  
 

Riluzol  Dosering: Antall mg (milligram) dosseringen er per dose.  
 
                        Intervall:                       

                        Daglig   
                        2 x daglig    

                        Startdato = dd.mm.åååå. Stilles automatisk til dagens dato når den fylles ut. 
                        Sluttdato = dd.mm.åååå 
 

Annen behandling  Spesifiser i fritekst hvilken annen behandling pasienten mottar.  
                        Startdato = dd.mm.åååå 
                        Sluttdato = dd.mm.åååå 

Hypoventilasjon Behandlingstype: 
Non-invasiv ventilasjonsstøtte (f.eks. BIPAP) 

Invasiv ventilasjonsstøtte (via tracheostomi)   
          Ble det gjennomført informasjonsmøte med pasient og/eller pårørende om      

                         invasiv ventilasjonsstøtte før etablering? Ja/Nei 
                         Er det utarbeidet plan for avslutning/«stoppkriterier»? Ja/Nei 

Annen behandling  Spesifiser i fritekst hvilken behandlingstype.   
 
Startdato = dd.mm.åååå 
Sluttdato = dd.mm.åååå 

Øvrige komplikasjoner Ingen 
Afasi 
Affektiv lidelse 
Andre smerter 
Dysarthri 
Drop head 
Fatigue 
Gangvansker 
Insomni 
Kommunikasjon 
Muskelkramper 
Nedsatt hostekraft bronchial eller bronkliat slim 
Pseudobulbær affektforstyrrelse 
Sialore 
Spastisitet 
Trismus 

Venøs thromboembolisme  
Venstre overekstremitet   
Høyre underekstremitet   
Høyre overekstremitet   
Venstre underekstremitet 

              Annet   Spesifiser i fritekst. 

Annen komplikasjon behandlingsindikasjon  Spesifiser i fritekst  
 
Alle disse komplikasjoner kan det velges behandlingstype for (se under).  

Behandlingstype  Ingen behandling  
Botulinumtoksin mot spyttkjertler  
Hostemaskin 
Tilpasset nakkekrage 
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Stokk/krykke 
Rullator 
Rullestol 
Bestråling 
Kommunikasjonsverktøy 
Anxiolytika/Hypnotika 
Trisykliske antidepressiver (TCA)  
Serotonin-/noradrenalin-reopptakshemmere (SSRI/SNRI) 
Antikoagulantia 
Annet antidepressivium 
Antikolinergikum (f.eks. scoplami, atropin)  
Spasmolytikum (f.eks. baklofen) 
Ankel-fot-ortose 
Antiepileptikum (f.eks. levetiracetem) 
Enkelt analgetikum (eks. paracetamol, NSAID) 
Opiat/opioid 
Mukolytikum (eks. acetylcystein) 
Riluzol 
Non-invasiv ventilasjonsstøtte (f.eks. BiPAP) 
Invasiv ventilasjonstøtte (via tracheostomi) 
Pasienten ønsker ikke behandling 

Annen behandling  Spesifiser i fritekst hvilken behandlingstype.  
 
På alle behandlingstyper: 
                        Startdato = dd.mm.åååå 
                        Sluttdato = dd.mm.åååå 
 
Se vedlegg 5 «Medikamentliste i alfabetisk rekkefølge» for hvilket 
medikament/preaparat som er under hvilken gruppe.  

Tverrfaglighet 

Det er ikke indikasjon for at alle disse tverrfaglige yrkesgruppene skal gjennomføre vurdering på alle pasienter med 
motonevronsykdom. Vi ønsker imidlertid å vurdere og sammenligne ressursbruk ved å kartlegge hvor stor andel av 
pasientene som møter de forskjellige tverrfaglige yrkesgruppene og kombinasjonen av dem.  
 

Hvilke yrkesgrupper i  
sykehuset har  
gjennomført vurdering  
av pasienten ang.  
aktuell sykdom? 

Kryss av hvilke yrkesgruppe som har gjennomført vurdering frem til tid for inklusjon.  

 Fysioterapeut 

 Ergoterapeut 

 Nevropsykolog 

 Logoped 

 Lungelege 

 Klinisk ernæringsfysiolog 

 Sosionom 

 Prestetjeneste/annen samtaletjeneste ved sykehuset 
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SKJEMA FOR OPPFØLGINGSKONSULTASJON 2023  

Pasientdata 

Pasientstatus  Aktiv  Dato for kosultasjon (dd.mm.åååå)  Type konsultasjon (fysisk, innleggelse, 
telefon, annet).   

Oppfølging overtatt av annet sykehus  Velg i sykehusliste hvilket sykehus.    
Død 

Feil diagnose  Hvilke(n) diagnose(r) fikk pasienten (ICD-10)? Evt. spesifiser i fritekst. 
 
Aktiv = levende registerdeltakende pasient.  
 
Sykehuslisten står alfabetisk, utenom «annet» som står nederst.  
 
Dato for død kommer automatisk fra folkeregisteret med dødsdato i datadump.  
 
Ved feil diagnose som ikke er under inkluderte diagnoser i registeret skal alle pasientens 
skjema slettes, inkl. samtykkeskjema. Dersom pasienten har fått feil diagnose, men 
diagnosen er innenfor registerets inklusjonsdiagnoser skal type diagnose endres i alle 
skjema.  

Dersom Død; Dødsårsak 
og 
symptomer/tilstander 
siste to uker 

Hvor døde pasienten?  
Velg verdi  
Hjemme   
Sykehus   
Sykehjem   
Hospits   
Annen institusjon   
Ukjent 

 
Omstendigheter: 

Akutt forløp   
Planlagt avslutning av livsforlengende behandling og/eller lindrende behandling i 
terminalfase   
Annet   
Ukjent 

 Mulighet for å krysse av flere svaralternativer: 

 Akutt respirasjonssvikt 

 Kronisk respirasjonssvikt 

 Pneumoni 

 Annen luftveisinfeksjon 

 Annet. Dersom Annet; spesifiser i fritekst.  

 Opplysning om dødsårsak ukjent 
 
For hvilke symptomer/tilstander ble det administrert medikamenter de siste to ukene? 
Mulighet for å krysse av flere svaralternativer: 

 Ingen 

 Nevroprotektiv behandling 

 Muskelkramper 

 Spastisitet 

 Hypersalivasjon 

 Bronkial sekresjon 

 Pseudobulbær affekt 

 Depresjon og angst 

 Insomni og fatigue 

 Smerter 

 Venetrombose 

 Annet.  Dersom Annet; spesifiser i fritekst.  
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 Ukjent 
 
Var ventilasjonsstøtte i bruk de siste to ukene? 

Ja  Hvilken type?  
Non-invasiv ventilasjon   
Invasiv ventilasjon 

Nei   
Ukjent 
 
Ble ALS-teamet kontaktet/involvert den siste tiden før dødsfallet? 

Ja   
Nei   
Ukjent 

 
Ble palliativt team (eller tilsvarende) involvert den siste tiden før dødsfallet? 

Ja   
Nei   
Ukjent 

 
Ble det gjennomført eller er det planlagt pårørendesamtale i etterkant av dødsfallet? 

Ja   
Nei   
Ukjent 

Bosituasjon 

Bosituasjon Hjemmeboende uten kommunal hjelp  Har du måttet flytte pga. sykdommen? (Ja/Nei) 

Hjemmeboende med kommunal hjelp  Har du måttet flytte pga. sykdommen? (Ja/Nei 

Omsorgsbolig  Når flyttet du inn i omsorgsbolig? (Dato, mm.åååå)   

Sykehjem  Når flyttet du inn på sykehjem? (Dato, mm.åååå)   

Annet  Spesifiser i fritekst  
 
Pasientens bosituasjon ved inklusjon. 
Kommunal hjelp: Man registrerer inn kommunal hjelp om tjenesten, uansett hva den 
omfatter, er utført av kommunen eller privat. Gjelder ikke bruk av trygghetsalarm eller 
matombringing.  
Omsorgsbolig: Bolig med døgnkontinuerlige tjenester og personale, uansett om de 
benyttes eller ikke. Også aldershjem. 
Sykehjem: Kun dersom pasienten har fast bopel på sykehjem. Dato gjelder første 
ankomst til sykehjem. Også ved korttidsopphold, med resultat at pasienten ikke flyttet 
hjem. Men ikke korttidsopphold hvor pasienten flytter hjem til egen bolig etter 
oppholdet. 

Utredning  

Det er ikke indikasjon for å utføre alle disse undersøkelsene på alle pasienter med motonevronsykdom. Vi ønsker 
imidlertid å vurdere og sammenligne ressursbruk ved å kartlegge hvor stor andel av pasientene undersøkelsene blir 
utført på. 
 

Er pasienten utredet 
med genetrisk analyse? 
 
 

Ja  Dato utført (mm.åååå) 
          Resultat genetisk analyse:  
                                            SOD1 
                                            C9ORF72 
                                            TARDBP 
                                            FUS 

                                            Annen  Spesifiser i fritekst 
                                            Analyse utført, ukjent resultat 
                                            Mutasjon ikke påvist 
Nei 
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Pasienten er vurdert av 
genetisk veileder ift. 
aktuell sykdom 

Ja  Dato utført (mm.åååå) 
Nei 

Er pasienten utredet 
med MR caput? 

Ja  Dato utført (mm.åååå) 
          Funn av jernavleiringer på SWI-sekvens (eller lignende sekvens) i motorisk cortex? 
                                            Nei 
                                            Ja, venstre side                                                     
                                            Ja, høyre side                                                                                                      
                                            Ja, Begge sider 
                                            MR med SWI-sekvens ikke gjennomført  
Nei 

Er pasienten utredet 
med MR cervical 
medulla? 

Ja  Dato utført første gang (mm.åååå) 
Nei 

Er det analysert 
nevrofilament, NfL 
og/eller pNfH, som et 
ledd i utredning eller 
oppfølging? 

Ja  Kryss av hvilken metode som er brukt ved analyse av NfL (flervalg) 

           NfL Blod  Analyse utført dato (mm.åååå) 
                                   Verdi blod NfL (pg/ml) i fritekst  

           NfL Spinalvæske  Analyse utført dato (mm.åååå) 
                                   Verdi spinalvæske NfL (pg/ml) i fritekst  
 
          Kryss av hvilken metode som er brukt ved analyse av pNfH (flervalg). 

           pNfH Blod  Analyse utført dato (mm.åååå) 
                                   Verdi blod pNfH (pg/ml) i fritekst  

           pNfH Spinalvæske  Analyse utført dato (mm.åååå) 
                                   Verdi spinalvæske pNfH (pg/ml) i fritekst  
Nei 

Er pasienten utredet 
med Elektromyografi 
(EMG)? 

Ja  Dato utført (mm.åååå) 
Nei 

Diagnostikk  

Klinisk diagnose  
 
 

Velg verdi 
ALS  
PLS   
PMA   

Kennedys sykdom  Verifisert ved genanalyse (Ja/nei)   

Flail arm syndrom  Spesifiser diagnosen i fritekst.   

Flail leg syndrom  Spesifiser diagnosen i fritekst.   

Mills hemiparese  Spesifiser diagnosen i fritekst.   

Isolert bulbær/pseudobulbær parese  diagnosen i fritekst.  

Uspesifisert motonevnsykdom  Kommentar   

Annet  Spesifiser diagnosen i fritekst. 
 
Registrer her den diagnosen du som ledd i din kliniske praksis gir pasienten basert på 
klinisk skjønn etter relevante undersøkelser og utredning (du trenger ikke forholde deg til 
forskningskriterier og liknende). Diagnose kan kun endres i inklusjonsskjema.   

Tidspunkt for diagnsoe Dato, dd.mm.åååå. 

ALSFRS 

ALSFRS, ALSFRS-R og 
MITOS 

Det er automatisk utregning av total ALSFRS score, ALSFRS-R score og MITOS functional 
score legger seg over denne variabelens avkrysningsskjema. Det er automatisk utredning 
kun om alle variabler i skjema er fylt ut (når hele skjema fylles ut). Kun ALSFRS med full 
utfylt skjema tas med i analyser hvor totalscore er tilstede.   
 
Dersom hele ALSFRS ikke er fylt ut ved inklusjon i registeret vil utvikling i graf på 
pasientens fremside ikke synes. 
 



 

17 

BRUKERMANUAL FOR ALS-REGISTERET 2023 

OBS: ALSFRS for 2023 i teknisk løsning står svaralternativer i feil rekkefølge. 

Respirasjon 

Er det utført spirometri? 
 

Ja  Dato utført (mm.åååå) 
                FVC (% av forventet verdi) 
                VK (% av forventet verdi) 
Nei 

Er det utført blodgass? Ja  Dato utført (mm.åååå) 
                pH 
                pCO2 
                pO2 
                HCO3 
                BE 
Nei 

Pasientens ønsker om 
invasiv ventilasjon ved 
fremtredende 
ventilasjonsinsufficiens 

Pasienten ønsker invasiv ventilasjon ved fremtredende ventilasjonsinsufficiens. 
Problemstillingen er ikke tatt opp   
Problemstilling tatt opp, men pasienten ønsker ikke å ta stilling   
Ønsker per nå invasiv ventilasjon   
Ønsker per nå ikke invasiv ventilasjon   

Medisinske forhold gjør invasiv ventilasjonsstøtte ikke aktuelt  Spesifiser i fritekst årsak                                    
               til hvilke mekaniske forhold som gjør invasiv ventilasjonsstøtte ikke aktuelt. 
Pasienten er informert på generell basis, men ikke bedt om stillingstagen 
  

Opplysninger er 
oppdatert i "kritisk 
informasjon" i lokal EPJ 

Informasjon om pasientens beslutning for invasiv ventilasjon ved fremtredende 
ventilasjonsinsufficiens bør være oppdatert i kritisk informasjon i lokal EPJ, samt 
oppdateres ved endret svar. Behandlende lege må legge inn i Kritisk informasjon.  

Opplysninger er 
oppdatert i "kritisk 
informasjon" i 
Kjernejournal 

Opplysninger er oppdatert i "kritisk informasjon" i lokal EPJ. Informasjon om pasientens 
beslutning for invasiv ventilasjon ved fremtredende ventilasjonsinsufficiens bør være 
oppdatert i kritisk informasjon i lokal EPJ, samt oppdateres ved endret svar. Behandlende 
lege må legge inn i Kritisk informasjon. 

Symptomer hypoventilasjon 

Hypoventilasjon  
symptomer 

Mulighet for å krysse av flere svaralternativer. 

 Dagtretthet 

 Morgenhodepine  

 Forstyrret nattesøvn 

 Nedsatt hostekraft 

 Ingen symptomer   

Ernæringsstatus 

Høyde  Centimeter  
 
Det er ikke mulig å ferdigstille skjema før høyde er lagt inn. Dersom du ikke vet høye, 
skriv 0 cm, da får du ferdigstilt skjema og registeret vet at høyde mangler.  

Vekt (kg) ved  
 konsultasjon 

Kilogram.  

BMI Automaisk utregning når vekt og høyde er registert inn, mm. 0 cm er lagt inn siden 
pasientens høyde er ukjent. 

EAT-10 Totalscore på EAT-10 

Kognitiv utredning 

ECAS (Edinburgh 
Cognitive and 
Behavioural ALS Screen) 
utført 

Dato, mm.åååå. 

            Score ALS-spesifikke domener  skriv inn score i fritekst 

            Score uspesifikke domener  skriv inn score i fritekst 
            Ecas total score (automatisk utregning)  
            Pårørende atferdsscreening 
            Psykosescreening 
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Progresjon 

Forskningskriterier 
 

Velg hvordan pasienten scorer, eller kyrss av for «ikke utført» 
 
El Escorial kriteriene (1994) 

 Oppfyller ingen kriterier  

 Klinisk sikker ALS (Definite ALS)   

 Klinisk sannsynlig ALS (Probable ALS)   

 Klinisk mulig ALS (Possible ALS)   

 Klinisk mulig ALS (Suspected ALS) 
 

Reviderte El Escorial (Airlie House) kriterier (2000) 

 Oppfyller ingen kriterier 

 Klinisk sikker ALS (Clinically definite ALS)   

 Klinisk sannsynlig ALS (Clinically probable ALS)   

 Klinisk sannsynlig ALS–laboratoriestøttet (Clinically probable ALS–
Laboratory-supported)   

 Klinisk mulig ALS (Clinically possible ALS) 
 

Awaji ALS kriterier (2008) 

 Oppfyller ingen kriterier  

 Klinisk sikker diagnose (Clinically definite ALS)   

 Klinisk sannsynlig ALS (Clinically probable ALS)   

 Klinisk mulig ALS (Clinically possible ALS) 
 
Gold Coast kriteroer (2020) 

 Oppfyller ingen kriterier 

 Kriterier ikke oppfylt 

 Kriterier oppfylt 
 

Se vedlegg 3 for kriterier for forskningskriteriene. 

Nevrologisk og 
nevrofysiologisk 
progresjon 
 

Kryss enten av i strekmannfiguren eller registrer inn dato (mm.åååå.). Verdier for 
strekmannen vil kun synes på fremsiden av pasientsiden dersom dato for utfall er 
registert i alle skjema. 
 
UMN = øvre motonevron         LMN = nedre motonevron   EMG = Funn ved EMG 
 
Høyrekroppshalvdel                   Sentral                            Venstre kroppshalvdel 
Overkropp: 
E: UMN                                        A: UMN                               B: UMN 
E: LMN                                         A: LMN                                B: LMN 
E: Uspesifisert                            A: Uspesifisert                    B: Uspesifisert 
E: EMG                                        A: EMG                                 B: EMG 
 
Fra hofte og ned: 
D :UMN                                       F: UMN                                C: UMN 
D: LMN                                        F: LMN                                 C: LMN 
D: Uspesifisert                           F: Uspesifisert                    C: Uspesifisert 
D: EMG                                       F: EMG                                 C: EMG 

Komplikasjoner og behandling 

Kun komplikasjoner som krever behandling registeres inn. 
 

Gastrostomi (f. eks. 
PEG) - etablert 

Dato, dd.mm.åååå. for når gastrostomi ble etablert.  

Sykdomsrettet 
medikamentell 

Riluzol  Dosering: Antall mg (milligram) dosseringen er per dose.  
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behandling  
 

                        Intervall:                       
                        Daglig   
                        2 x daglig    

                        Startdato = dd.mm.åååå. Stilles automatisk til dagens dato når den fylles ut. 
                        Sluttdato = dd.mm.åååå 
 

Annen behandling  Spesifiser i fritekst hvilken annen behandling pasienten mottar.  
                        Startdato = dd.mm.åååå 
                        Sluttdato = dd.mm.åååå 

Hypoventilasjon Behandlingstype: 
Non-invasiv ventilasjonsstøtte (f.eks. BIPAP) 

Invasiv ventilasjonsstøtte (via tracheostomi)   
          Ble det gjennomført informasjonsmøte med pasient og/eller pårørende om      

                         invasiv ventilasjonsstøtte før etablering? Ja/Nei 
                         Er det utarbeidet plan for avslutning/«stoppkriterier»? Ja/Nei 

Annen behandling  Spesifiser i fritekst hvilken behandlingstype.   
 
Startdato = dd.mm.åååå 
Sluttdato = dd.mm.åååå 

Øvrige komplikasjoner Ingen 
Afasi 
Affektiv lidelse 
Andre smerter 
Dysarthri 
Drop head 
Fatigue 
Gangvansker 
Insomni 
Kommunikasjon 
Muskelkramper 
Nedsatt hostekraft bronchial eller bronkliat slim 
Pseudobulbær affektforstyrrelse 
Sialore 
Spastisitet 
Trismus 

Venøs thromboembolisme  
Venstre overekstremitet   
Høyre underekstremitet   
Høyre overekstremitet   
Venstre underekstremitet 

              Annet; Spesifiser i fritekst. 
Annen komplikasjon behandlingsindikasjon 
 
Alle disse komplikasjoner kan det velges behandlingstype for (se under).  

Behandlingstype  Ingen behandling  
Botulinumtoksin mot spyttkjertler  
Hostemaskin 
Tilpasset nakkekrage 
Stokk/krykke 
Rullator 
Rullestol 
Bestråling 
Kommunikasjonsverktøy 
Anxiolytika/Hypnotika 
Trisykliske antidepressiver (TCA)  
Serotonin-/noradrenalin-reopptakshemmere (SSRI/SNRI) 
Antikoagulantia 
Annet antidepressivium 
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Antikolinergikum (f.eks. scoplami, atropin)  
Spasmolytikum (f.eks. baklofen) 
Ankel-fot-ortose 
Antiepileptikum (f.eks. levetiracetem) 
Enkelt analgetikum (eks. paracetamol, NSAID) 
Opiat/opioid 
Mukolytikum (eks. acetylcystein) 
Riluzol 
Non-invasiv ventilasjonsstøtte (f.eks. BiPAP) 
Invasiv ventilasjonstøtte (via tracheostomi) 
Pasienten ønsker ikke behandling 

Annen behandling  Spesifiser i fritekst hvilken behandlingstype.  
 
På alle behandlingstyper: 
                        Startdato = dd.mm.åååå 
                        Sluttdato = dd.mm.åååå 
 
Se vedlegg 5 «Medikamentliste i alfabetisk rekkefølge» for hvilket 
medikament/preaparat som er under hvilken gruppe. 

Tverrfaglighet 

Det er ikke indikasjon for at alle disse tverrfaglige yrkesgruppene skal gjennomføre vurdering på alle pasienter med 
motonevronsykdom. Vi ønsker imidlertid å vurdere og sammenligne ressursbruk ved å kartlegge hvor stor andel av 
pasientene som møter de forskjellige tverrfaglige yrkesgruppene og kombinasjonen av dem.  
 

Hvilke yrkesgrupper i  
sykehuset har  
gjennomført vurdering  
av pasienten ang.  
aktuell sykdom? 

Kryss av hvilke yrkesgruppe som har gjennomført vurdering frem til tid for inklusjon.  

 Fysioterapeut 

 Ergoterapeut 

 Nevropsykolog 

 Logoped 

 Lungelege 

 Klinisk ernæringsfysiolog 

 Sosionom 

 Prestetjeneste/annen samtaletjeneste ved sykehuset 
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VEDLEGG 2 SKJEMA FOR ALSFRS 
 
ALS funksjonsklassifiseringsskala - revidert (ALSFRS-R) 
 

1. Tale  
4 Normale taleprosesser 

3 Merkbar taleforstyrrelse 

2 Forståelig med gjentakelse 

1 Tale kombinert med ikke-vokal kommunikasjon 

0 Tap av produktiv tale 

  

2. Spyttutskillelse  

4 Normal 

3 Noe, men tydelig overskudd av spytt i munnen; kan oppleve sikling 
om natten 

2 Moderat overskudd av spytt; kan oppleve minimal sikling 

1 Markant overskudd av spytt med noe sikling 

0 Markert sikling; krever konstant bruk av lommetørkle 

  

3. Svelging  
4 Normale spisevaner 

3 Tidlige spiseproblemer – sporadisk kvelning 

2 Endret konsistens på maten 

1 Trenger supplerende sondemating  

0 NPO (utelukkende parenteral eller enteral mating) 

  

4. Håndskrift  
4 Normal 

3 Langsom eller slurvete: alle ord er leselige 

2 Ikke alle ord er leselige 

1 Kan gripe en penn, men kan ikke skrive 

0 Kan ikke gripe en penn 

  

5a. Skjære opp mat og håndtere bestikk (pasienter uten 
gastrostomi)? 

 

4 Normal 

3 Litt langsom og klumsete, men ikke behov for hjelp 

2 Kan skjære opp det meste av maten, selv om det er langsomt og 
klumsete; behov for noe hjelp 

1 Mat må skjæres opp av andre, men kan fremdeles spise langsomt 
selv 

0 Må mates 

  

5b. Skjære opp mat og håndtere bestikk (alternativ skala for 
pasienter med gastrostomi)? 

 

4 Normal 

3 Klumsete, men kan utføre alle manipulasjoner alene 

2 Behov for noe hjelp til lukke- og festemekanismer 

1 Gir minimal assistanse til omsorgsperson 

0 Kan ikke utføre noen del av oppgaven 

  

6. Påkledning og hygiene  

4 Normal funksjon 

3 Uavhengig og klarer seg selv med en viss anstrengelse eller 
redusert effektivitet 

2 Sporadisk assistanse eller alternative metoder 

1 Trenger hjelp til egenpleie 

0 Fullstendig avhengig 

  

7. Snu seg i sengen og rette på sengetøy  
4 Normal 

3 Litt langsom og klumsete, men ikke behov for hjelp 

2 Kan snu seg selv eller rette på sengetøy, men med store 
vanskeligheter 

1 Kan begynne, men ikke snu seg eller rette på sengetøy selv 

0 Hjelpeløs 

  

8. Gange  
4 Normal 

3 Problemer med tidlig ambulering 

2 Går med assistanse 

1 Ingen funksjonell ambulatorisk bevegelse 

0 Ingen målbevisst bevegelse av bena 

  

9. Gå opp trapper  

4 Normal 

3 Langsom  

2 Noe ustødighet eller utmattelse 

1 Trenger hjelp 
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0 Klarer det ikke 

(Fortsetter) 
 

10. Dyspné  
4 Ingen 

3 Forekommer under gange 

2 Forekommer med en eller flere av følgende: spising, bading, 
påkledning (ADL) 

1 Forekommer ved hvile, vanskelig for å puste ved enten sitting eller 
ligging 

0 Betydelige vanskeligheter, vurderer bruk av mekanisk 
respirasjonsstøtte 

  

11. Ortopné  

4 Ingen 

3 Litt vanskelig å sove om natten som følge av kortpustethet, bruker 
vanligvis ikke mer enn to puter 

2 Trenger ekstra puter for å få sove (mer enn to) 

1 Kan kun sove sittende 

0 Får ikke sove 

  

12. Respirasjonsinsuffisiens  

4 Ingen 

3 Midlertidig bruk av BiPAP 

2 Kontinuerlig bruk av BiPAP om natten 

1 Kontinuerlig bruk av BiPAP om natten og dagen 

0 Invasiv mekanisk ventilering ved intubasjon eller trakeostomi 
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VEDLEGG 3 FORSKNINGSKRITERIER 

El Escorial kriterier (1994)  

Bruker ingen eLMN 

Klinisk sikker ALS 
(definite ALS) 

UMN + LMN i minst 3 regioner 

Klinisk sannsynlig ALS 
(probable ALS) 

UMN i minst 2 regioner 
+ LMN i minst 2 regioner 
+ noen UMN nærmere hodet enn  LMN 

Klinisk mulig ALS 
(possible ALS) 

UMN+LMN i kun 1 region 
ELLER kun UMN i 2 regioner (uten noe LMN) 
ELLER LMN er nærmere hodet enn UMN 

Klinisk mistenkt ALS Kun LMN i minst 2 regioner (uten noe UMN) 

 

Reviderte El Escorial (Airlie House) kriterier (2000) 

Bruker bare eLMN der spesifisiert 

Klinisk sikker ALS 
(definite ALS) 

UMN + LMN i minst 3 regioner 

Klinisk sannsynlig ALS 
(probable ALS) 

UMN i minst 2 regioner 
+ LMN i minst 2 regioner 
+ noen UMN nærmere hodet enn  LMN 

Klinisk sansynlig ALS - 
laboratoriestøttet 
(probable ALS - 
laboratory supported) 

UMN+MN i 1 region + eLMN i minst 2 regioner ELLER UMN i 1 region + 
eLMN i minst 2 regioner 

Klinisk mulig ALS 
(possible ALS) 

Kun LMN i minst 2 regioner (uten noe UMN), med mindre kriteriene for 
Klinisk sannsynlig ALS - laboratoriestøttet… er oppfylt 

 

Awaji-shima kriterier (2008) 

Bruker LMN og eLMN fritt om hverandre 

Klinisk sikker ALS 
(definite ALS) 

Som samme kategori i El Escorial kriterier (1994) MEN eLMN kan erstatte 
LMN hvor som helst. 

Klinisk sannsynlig ALS 
(probable ALS) 

Som samme kategori i El Escorial kriterier (1994) MEN eLMN kan erstatte 
LMN hvor som helst. 

Klinisk mulig ALS 
(possible ALS) 

Som samme kategori i El Escorial kriterier (1994) MEN eLMN kan erstatte 
LMN hvor som helst. 

 

Gold Coast kriterier (2020) 

Bruker LMN og eLMN fritt om hverandre 

Kriterier oppfylt UMN+LMN i minst 1 region (må være samme region hvis bare 1 region er 
involvert) ELLER LMN i minst 2 regioner. LMN og eLMN er her helt 
likeverdige. 
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VEDLEGG 5 MEDIKAMENTLISTE I ALFABETISK REKKEFØLGE 
 
Medikament Gruppe 

Alprazolam (Xanor) Anxiolytika/hypontika 

Amitriptylin (Sarotex) TCA 

Antitrombin III (Atenativ) Antikoagulantia  

Apiksaban (Eliquis) Antikoagulantia  

Atropindråper Andre medikamenter 

Baklofen (peroralt) (Lioresal) Andre medikamenter 

Baklofen intratechalt Andre medikamenter 

Botulinumtoksin Andre medikamenter 

Citalopram (Cipramil) SSRI 

Dabigatran (Pradaxa) Antikoagulantia  

Dalteparin (Fragmin) Antikoagulantia  

Dextromethorfan/kinidin (nuedexta) Andre medikamenter 

Diazepam (stesolid, vival) Anxiolytika/hypontika 

Doksepin (Sinequan) TCA 

Duloksetin (Cymbalta) SNRI 

Edoksaban (Lixiana) Antikoagulantia  

Enoksaparin (Klexane) Antikoagulantia  

Escitalopram (Cipralex) SSRI 

Fenytoin (epinat) Andre medikamenter 

Flunitrazepam (Flunipam) Anxiolytika/hypontika 

Fluoksetin (Fontax) SSRI 

Fluvoksamin (Fevarin) SSRI 

Fondaparinuks (Arixtra) Antikoagulantia  

Gabapentin (Neurontin) Andre medikamenter 

Heparin (Heparin) Antikoagulantia  

Kinin Andre medikamenter 

Klomipramin (Anafranil) TCA 

levetiracetam (keppra) Andre medikamenter 

Lorazepam (Temesta) Anxiolytika/hypontika 

Mianserin (Tolvon) Øvrige antidepressiva  

Mirtazapin (Remeron) Øvrige antidepressiva  

N-acetylcystein (Acetylcystein®, Bronkyl®, Mucomyst®) Andre medikamenter 

Nitrazepam (Apodorm, Mogadon) Anxiolytika/hypontika 

Nortriptylin (Noritren) TCA 

Oksazepam (Sobril) Anxiolytika/hypontika 

Paroksetin (Seroxat) SSRI 

Reboksetin (Edronax) Øvrige antidepressiva  

Riluzol ALS-spesifikt medikament 

Rivaroksaban (Xarelto) Antikoagulantia  

Sertralin (Zoloft) SSRI 

Skopolamin (plaster) (scopoderm depotplaster) Andre medikamenter 

Tiamin Andre medikamenter 

Tizanidine (depotformulering) (sirdalud retard) Andre medikamenter 

Tizanidine (sirdalud) Andre medikamenter 

Triazolam (Halcion) Anxiolytika/hypontika 

Trimipramin (Surmontil) TCA 

Velafaxin SNRI 

Venlafaksin (depot) (Efexor depot) SNRI 

Warfarin (Warfarin, Marevan) Antikoagulantia  

Zolpidem (Stilnoct) Anxiolytika/hypontika 

Zopiklon (Imovane) Anxiolytika/hypontika 
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