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www.sclerose.info

Jeg har aldrig stået frem 
med min politiske mening 
og vil egentlig heller ikke 
gøre det … men der er  
enkelte ting, der kan 
få mig til at smide min 
politiske korrekte og pæne 
væremåde til side … Det 
her er en af de gange. 
Jeg har altid sagt – at 
hvis vi skal have bedre 
vilkår, skal der helst en 
socialdemokratisk eller  
socialistisk regering til. 
Men ærlig talt … så har der 
vidst aldrig været skåret 
dybere eller blevet lavet 
dårligere forhold for os 
scleroseramte under en  
anden regering, end den 

Jeg var egentlig i gang med at skrive mit forord om 
”smil til verdenen – og verdenen smiler til dig”, da 
Mette Frederiksen og regeringens kommende lovforslag 
poppede op i medierne. Et lovforslag der ”risikerer at 
sende danskere på kontanthjælp, kun fem måneder efter 
de er blevet sygemeldt”.

der leder landet lige nu. 
I min personlige verden 
– så er det efterhånden 
skandaløst! 

Det er fint at justere – 
jeg forstår godt, at man 
skal spare … men alt i 
alt – så er det mennesker 
med en kronisk lidelse 
som sclerose, der, rent 
økonomisk, kan blive 
voldsomt presset og i bund 
og grund, vil det skabe en 
langt større stressfaktor – 
og langt større usikkerhed 

og sygdom. Efter 5 
måneders  
sygdom risikerer 
man at havne i en 
kontanthjælpslignende 
ydelse … ikke 
sygedagpenge. Jeg kan 
slet ikke forestille mig den 
stress, det vil give for en 
nydiagnosticeret, eller for 
én der er under udredning / 
diagnosticering. 

Jeg vil ikke til at skrive 
om de enkeltheder, der 
er i forslaget, for jeg vil 
ikke fremstå politisk. 
Men tilbage til hvor jeg 
startede og var i gang … 
smil til verden og verdenen 
vil smile til dig. Jeg har 
ikke rigtig prøvet det helt 
igennem modsatte – men 
det virker vel på samme 
måde. 

Måske man kan spørge 
Mette Frederiksen – og 
regeringen om det … 
Jeg er faktisk lidt ked 
af det – på alles vegne. 
Har virkeligheden og 
”samfundet” taget en 
drejning igen ? 
God juni til alle •
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Et af ansigterne

...er tidligere pressefotograf Paul-Erik Kirkegaard på 56 år. Han har altid elsket at have 
travlt, derfor var det et slag, pludselig at skulle tage hensyn til Sclerosen, da han fik 
diagnosen tilbage i 1997. Han kom hurtigt på Rebif men stoppede igen efter mange 
birvikninger, og han har ikke taget medicin siden ganske nyligt, hvor Paul-Erik er 
kommet med i et lægekontroleret forsøg med Threonine. Sygdommen har tvunget ham til 
at revidere synet på normer og værdier, og i dag har han ændret sit liv radikalt, så han nu 
føler, at det er ham selv, der styrer livet og ikke sclerosen. 

Hvorfor har du valgt denne behandling, eller hvorfor har du fravalgt behandling ?
Jeg startede med Rebif de tre  første år men stoppede på grund af tiltagende influenza 
symptomer. Senere droppede jeg al anden medicin på grund af bivirkningen, og held-
igvis har jeg kunne klare mig uden indtil for 8 måneder siden. Der fik jeg Sirdalud mod 
krampeanfald. Sirdalud er i skrivende stund udskiftet med en aminosyre - Threonine 
- som er en del af et vitaminforsøg under lægeligt tilsyn. Det er et meget spændende 
forsøg, da jeg mener at kunne spore en bedring af symptomerne, og kan jeg bruge 
naturlige midler, så finder jeg det optimalt.

Ynglings citat eller slogan: 
“This too will pass”
Når du sidder med skidt til op over begge ører, eller når koncerten er slut, hvorfor så 
bekymre sig? Alt passerer forbi på et tidspunkt. C´est la vie.

Hvad lavede du før din diagnose  - og hvad laver du nu?
Jeg har i mange år fungeret som pressefotograf på et sjællandsk dagblad. Det var et 
travlt liv, hvor ingen kendte dagen, før vi gik i seng. 
Vi startede hver morgen med blanke avissider, som skulle fyldes med noget vedkom-
mende og helst også fornuftigt. Det er et meget priviligeret fag, hvor jeg har mødt et 
utal af forskellige mennesker. Engang sad jeg i Frederikssund og drak kaffe med en 
kvinde, som folk omkring kaldte princessen. På et tidspunkt spurgte jeg hende, hvorfor 
de blev ved med at kalde hende for princessen, og jo, manglende opdragelse herfra, det 
var såmænd prinsesse Elisabeth. Sådan har oplevelserne været mange og anderledes 
end de fleste menneskers. Derfor var det et hårdt slag at måtte stoppe på grund af MS, 
for hvad nu? Heldigvis og uheldigvis er jeg en, der ikke kan sidde stille. Mine venner 
påstår, at de på min gravsten skriver, “Han var her lige før”, for jeg er ikke altid længe på 
samme sted. Ikke fordi jeg hurtigt keder mig, men fordi livet er sgu spændende, og jeg 
er nysgerrig. Krudt i måsen er også en plage de dage, hvor sclerosen befaler - ro - så 
kan der godt surmules en kende.

Hvordan er du som menneske og person i dag? …. Har du ændret dig efter diag-
nosen og på hvilken måde? 
Sclerosen har så absolut ændret mig, tror jeg, for jeg har kun en anelse om, hvordan mit 
liv ville have taget sig ud uden MS. Sygdommen har tvunget mig til at tænke eksistens, 
hvad er mine normer nu, og hvordan skal mit liv se ud? Det har da også i den grad stået 
på ændringer af både social karakter og psykisk/mentalt. På et tidspunkt tog jeg nogle 
radikale beslutninger og lagde min vej om. Det har ikke været nemt og har også gjort 
helvedes ondt til tider, men det har været bøvlet værd. I skrivende stund har jeg oplevels-
en af, at der er brikker i mit liv, der er faldet på plads, og at det er figur 1 (mig) , der siger 
ja og nej i mit liv. Se det er rigtigt fedt.

Har du temperament …. Og hvad gør det for dig – både positivt og negativt?
Jeg har temperament. Hvor ville den franske revolution været blevet af, hvis ikke der var 
nogen, der kunne blive gale i knolden. Så havde vi ikke haft demokrati. Jeg er i min alder 
af 17 ++ blevet bedre til at styre vreden. Mit udgangspunkt er, kan jeg bruge vreden til 
noget i en given situation? Hvis nej, så bruger jeg ikke energi på emnet, hvis svaret er ja, 
så beslutter jeg mig for at blive vred. 

Hvordan har din omgangskreds taklet, at du har fået sclerose? 
Mine venner og bekendte tog det flot og havde empati og forståelse. Værre var det med 
familien. For nylig fik jeg set mine journaler fra hospitalet i forbindelse med ny handi-
capbil. Her stod der, hvad jeg vidste i forvejen, at min kone ikke kunne acceptere min 
sygdom. Det har givet anledning til en masse bøvl, men det sluttede heldigvis for 5 år 
siden med en skilsmisse.
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Hvordan synes du bedst, at man kan hjælpe som pårørende/venner/famile?
Forståelse for at livet også er sygdom, og at det er et faktum, vi alle må forholde os til. 
Endnu har jeg ikke mødt nogen, der har overlevet. Ikke siden 1132 men måske en dag.

Hvordan føler du, at dit liv er i dag? 
Mit liv har taget en drejning mod større accept af mine vilkår. Fordyber mig i det, der 
måtte komme forbi min næse og tager imod det uventede eller forventede. Efterhånden 
har jeg lært mig at - det er sgu i orden at være mig.

Hader du din sclerose ?
Nej, jeg hader ikke sclerosen,  så skulle jeg hade livet. Livet er i sin essens, at vi bliver 
gamle, syge og vi dør. I mellemtiden ser jeg vores klode som en legeplads, et klas-
selokale, og mit liv som en vedvarende læreproces. Hvorfor skulle jeg hade at lære, for 
ærligt talt, så er det fedt at være i live, også med det vilkår at jeg er syg.

Hvis du har børn, hvordan forklarede du dem så, at du havde fået sclerose?  
Børn lugter lunten på lang afstand, så det er bare med at melde ud straks. Ikke at male 
en vis mand på muren, men netop fortælle, at nu er det sådan, at jeg er ramt af en syg-
dom, der gør det og det. Mine børn har været og er meget urolige, forståeligt nok, for det 
er også deres liv, det handler om. 

Men til hverdag er jeg åben for eventuelle spørgsmål af enhver art, blot vil jeg ikke selv 
komme og bebyrde dem med forklaringer. Har de spørgsmål, så er det fordi, det er rel-
evant for dem at spørge.

Hvordan har du det med din krop? ...kan du lide den ? 
En fredag morgen vågnede jeg ved vækkeurets dytten. Til kroppen sagde jeg – 
”Go´morgen, hvordan har du det i dag. Vi skal til træning og senere skal der lige støvs-
uges, for der trænger”. Kroppen var ikke lige i det humør, for den sagde med et dybt suk 
– ”Åhh nej, ikke ham igen!” Resten af den dag var vi uvenner, og kroppen vandt. Jeg var 
meget svimmel og rystende i to uger efter, og som det gamle ”ægtepar” vi er, så talte vi 
ikke sammen længe. Det er bedre nu, hvor vi er blevet venner igen.

Hvad er det værste symptom eller bivirkning ved din sclerose ? Og hvordan påvirk-
er det din hverdag/liv?
Jeg kalder til tider kroppen for “firmaet rysten og bæven”. Andre har travlt med at 
fortælle mig, at jeg skal holde op med at drikke, og NÅ! Trætheden og kontrollen med 
kroppen er det værste. Ikke at kunne gribe ud efter tekoppen og blot drikke. Aftale, at 
skulle på museum med gode venner og så gå i udu midt i det hele, ikke at kunne plan-
lægge noget. I påsken blev jeg inviteret til Italien, men måtte takke nej, jeg turde simpelt 
hen ikke tage chancen.

Lever du efter sclerosekost principperne? Og kan du mærke forskel fra før og efter?
Jeg spiser normalt mange grøntsager og spiste få animalske proteiner indtil for et par 

måneder siden. Da blev jeg sat på proteinkur af lægen og besked på, at rødt kød er “no 
go”. Korn og frø blev også forbudt, men der er jeg en synder, ingen skal tage mit rugbrød 
fra mig, så det lægger jeg ind på min lille tykke mave, når jeg handler ind.

Hvad har din sclerose givet dig af gode oplevelser? 
At møde andre scleroseramte og finde ud af, at jeg ikke var “Palle” alene i verden. Det 
at møde andre mennesker på lige vilkår - helt nede på jorden og uden forestillinger af 
nogen art.

Hvordan har du det med at træne? Kan du mærke en positiv effekt, eller føler du, at 
det er et nødvendigt onde?  
Jeg træner to gange om ugen med en fys og har fået nogle fine træningsvenner, så 
det er bare kanon. Og effekten har også vist sig. Da jeg startede, blev der foretaget en 
gangtest, hvor jeg scorede 11 af 24 mulige point. I dag er det med hænderne over hove-
det og Yes, han scorer 24 af 24. Derfor kan jeg kun anbefale træning med fys-vejledning, 
de kan noget med kroppe. Den dårlige nyhed er, at der skal arbejdes, men hvis du 
træner med andre, så går det nemmere.

Livet har så mange farver … hvad var din farve, før du fik sclerose … og hvad er din 
farve nu ? 
Jeg elsker det liv med de mange farver, derfor beholder jeg hele paletten,  jeg vil ikke gå 
glip af noget.

Nåh …. Men hvad er det bedste ved at have sclerose … ? 
Nåh… hvad skal jeg svare andet end, der er ikke en fis godt ved sclerose, den burde 
sendes lige lugt …og så kan Kim godt finde på et andet spørgsmål, tak.

Hvad er din holdning,  til den måde politikerne ser på ”os scleroseramte” ? 
Den politiske holdning til scleroseramte er vel nok den samme som til andre sygdomme. 
Det er en problematik, der skal tages hånd om, og så er det op til os at stille nogle krav 
og betingelser. 

Hvad ville du gøre – med få ord – hvis du havde chancen for at være sundhedsmin-
ister for en dag ? 
Hvis jeg blev sundhedsminister, tog jeg ministerbilen og kørte langt væk for at sende en 
sms til statsministeren - Jeg siger op.

Har du et råd til nydiagnosticerede ? 
Det er et chock at få den forbaskede diagnose, men hvis jeg skal give et råd, så er det 
ikke at holde fast men give slip og lade tankerne komme. Det nytter ikke at stritte imod 
og putte alvoren ned i rygsækken, for pludseligt er den for fuld, og problemerne springer 
op og kvæler dig.
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FATIGUE ved MS
Træthed kan håndteres. 

Få en øget forståelse  
for træthed i forbindelse 
med  MS. 
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udleveret på din MS klinik 
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Har du et råd til os andre med sclerose? 
Et råd til andre er svært at give. Erfaringer, jeg har gjort mig, er blandt andet, at revur-
dere mine normer for et godt liv. Vi er alle blevet hjernevaskede med materielle normer; 
at præstere ditten og datten - at være noget. Siddende i min kørestol var det noget nær 
umuligt at leve op til eksisterende normer, der måtte laves om på noget. Det gjorde jeg 
på den måde, at jeg lavede mine egne normer for blandt andet “lykke”. Havde det gamle 
liv gjort mig lykkelig? Og hvad er lykke for mig nu? Såre simple overvejelser måske, dog 
svære at komme igennem, men det var det værd. For enden blev - det er sgu ok at være mig.

Hvor er du, og hvad laver du om 5 år? 
Hvad jeg laver om 5 år, aner jeg ikke. Jeg vælger, at lade livet give mig de gaver der 
måtte blive tildelt, for helt ærligt, det er ret fedt det liv.

Hvad synes du om det arbejde, Sclerose.info laver?
Information er vigtigere end noget andet. For er samtalen, ordet ikke det væsentligste, vi 
har at give hinanden? Foruden tid. Så bliv ved med at arbejde for sagen. Det nytter noget.

Drømmer du? 
Drømme har jeg faktisk ikke, men håb er det blevet til. Håb om at takle de problemer der 
måtte dukke op på en god måde. 

Slutteligt … fortæl lidt om dig selv og dit liv indtil nu 
Min vej har været op ad bakke og ret så bumlet. Nu i skrivende stund er jeg nået til nogle 
erkendelser og beslutninger, der passer til min situation. Det er ham selv, der siger Ja og 
Nej - bestemmer selv om jeg nu vil det ene eller andet, jeg er blevet direktøren i mit liv. 
Se det er bare så fedt •
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Et af ansigterne 

...er Christine Bøsøre Spillemose på 44 år, der fik sin sclerosediagnose stillet i september 
2012 efter at have haft synsnervebetændelse i august samme år. Hendes læge reagerede 
hurtigt, da han i første omgang troede, at hun havde fået en nethindeløsning. 

Hun startede på Avonex, men fordi hun havde en del attakker, blev hun anbefalet at skifte 
til Gilenya eller Tysabri. Valget faldt på Gilenya, og hun har siden hverken haft attakker 
eller oplevet bivirkninger ved medicinen. Christine er lige blevet tilkendt førtidspension 
januar 2014 ud fra en kombination af sclerose og en 3 dobbelt diskusprolapsoperation i 
lænden.

Hvorfor har du valgt denne behandling, eller hvorfor har du fravalgt behandling ?
 Jeg startede på Avonex men fik for mange attaker, så jeg blev anbefalet fra sclerosek-
linikken at skifte til Gilenya eller Tysabri. Jeg valgte Gilenya og det fungerer fint. Ingen 
bivirkninger overhovedet og ingen attaker!!

Ynglings citat eller slogan: 
Det må være noget a la ”En dag af gangen”.
 

Hvad lavede du før din diagnose  - og hvad laver du nu/ også gerne 
 fritidsinteresser? 
Jeg var projektudvikler i Nordea Liv & Pension. Nu er jeg førtidspensionist ☹ I min fritid 
er jeg begyndt at gå til spinning, da jeg har fundet ud af, at jeg KAN DET, og at jeg kan 
holde til det...både mht sclerosen og min ryg. Nogle gange må jeg dog ned og ligge midt i 
en time, da sclerosetrætheden tager over og bremser mig.

Hvordan er du som menneske og person i dag ? …. Har du ændret dig efter diag-
nosen og på hvilken måde ? 
Jeg er blevet mere sårbar. Jeg er bange for at blive forladt, og at jeg ikke længere er god 
nok – jeg har enormt meget behov for at blive bekræftet, både som hustru, mor, datter, 
søster og veninde. Jeg følte i en lang periode ikke rigtig, jeg havde noget at byde ind med 
mere, efter at jeg ikke længere er på arbejdsmarkedet, og det var og er stadig til tider 
svært!!

Har du temperament …. Og hvad gør det for dig – både positivt og negativt ? 
Ja… Men jeg er ekspert i, for det meste, at holde det for mig selv. Ved ikke hvad det gør 
for mig – nogle gange bliver jeg rigtig ked af det, når jeg er alene. Hvis morgenen f.eks. 
ikke har været, som jeg ønsker mig. Især mandag morgen er forfærdelig. Vores 3 teen-
agere tager i skole, min mand kører på job og jeg står tilbage – alene og føler ikke, der 
er noget til mig. Heldigvis har jeg min hund – han ved mange ting efterhånden ;-)

Hvordan har din omgangskreds taklet, at du har fået sclerose? 
Faktisk ganske fint. Nu er jeg heldigvis heller ikke hårdt ramt. Jeg har nedsat gangfunk-
tion (har kørestol og stok) og bliver hurtig træt og har dage, hvor jeg ingenting magter; 
hvor alt er uoverskueligt og øv. Andre dage kan jeg en hel masse, og så kommer jeg 
unægtelig til at skubbe trætheden foran mig.

Hvordan synes du bedst, at man kan hjælpe som pårørende/venner/famile? 
Jeg synes, det ville være rigtig godt med nogle pårørendekurser og meget gerne ude i 
lokalforeningerne. Så de bedre forstår vores symptomer, vores humør mm og hvor de 
kan bruge hinanden og få input og gode råd. For vores pårørende er forsømte! De skal 
lige som os andre, lære at leve med en kronisk sygdom, hvor der ikke findes nogen fac-
itliste. I bund og grund aner vi ikke, hvordan vores liv ser ud i morgen. 

Jeg ved ikke, om jeg ryger ind i et attak, hvor jeg aldrig kommer tilbage til, hvor jeg er 
nu – den angst lever vores pårørende også med. Vi, der lever med sygdommen, har 
tilknytning til læger, scleroseklinikker mm – men vores pårørende står lidt alene tilbage. 
Jeg kan ikke forestille mig, at det er nemt. Hvor går man lige hen, når ens nærmeste får 
en sådan diagnose? Hvor skal de finde svar på alle deres spørgsmål? Jeg synes, de er 
overladt meget til dem selv – de skal selv aktivt ud og finde alle svar.

Hvordan føler du, at dit liv er i dag? 
I bund og grund har jeg jo et godt liv. Men jeg er bange! For jeg aner ikke, om jeg får 
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lov at leve, som jeg gør nu 
i fremtiden – det er frus-
trerende. Men jeg prøver 
at tage en dag af gangen, 
og nyder det jeg nu engang 
kan. Igennem de sidste 
måneder har jeg været en 
del af et forskningsprojekt 
på scleroseklinikken på 
OUH. Her forskes der i, 
hvad betydningen af styr-
ketræning kombineret med 
Fampyra (den berømte ’gå-
pille’) gør ved os.

 Vi træner 3 gange om ugen 
på Institut for Idræt og 
Biomekanik på Syddansk 
Universitet i Odense. Træ-
ningen, der er kombineret 
med spinning, giver mig et 
mentalt overskud, som jeg 
kan mærke, jeg har man-
glet. Selvfølgelig kan jeg 
også mærke, at der sker 

noget positivt med min krop. Derudover er jeg blevet frivillig 2 timer om ugen i vores 
lokale motionscenter. De to timer er blevet mit ’job’. Og jeg elsker det! Det er så fantas-
tisk at komme ud blandt andre på den måde efter at have gået hjemme i 3 år (Jeg var 
sygemeldt pga 3 rygoperationer inden min diagnose).

Hader du din sclerose ? 
Nej, jeg hader den ikke. Men jeg vil aldrig acceptere den!! Den sidder som en flagrende, 
sort krusedulle på min ene skulder. Og den støjer! Jeg har og vil aldrig invitere den ind 
og byde den velkommen. Den skal ikke få lov at vinde!! Den bringer mig af og til i knæ, 
men jeg rejser mig igen. Jeg skal og vil lære at leve med min sygdom og de udfordring-
er, den giver mig – men acceptere selve sygdommen? Nej, aldrig!! 

Hvis du har børn, hvordan forklarede du dem så, at du havde fået sclerose?  
Vores børn er store. Da jeg fik diagnosen var de 12, 13 og 15. Vi forsøgte at forklare dem, 
hvad det var. Temmelig kejtet, for vi var jo heller ikke selv helt skarpe på det. Så bestilte 
jeg en masse brochurer ved Scleroseforeningen, som de kunne læse i. Heldigvis kom-
mer de og spørger, hvis der er et eller andet.

Hvordan har du det med din krop? ...kan du lide den ? 
Jeg har ikke noget problem med min krop. Især ikke efter at jeg er begyndt til spinning 

og styrketræning og derfor har smidt lidt vægt. Til gengæld har jeg fået opbygget mus-
kelmasse. Heldigvis har min sygdom ikke sat nogle synlige spor, andet end jeg trækker 
på mit højre ben og må ty til stok og kørestol alt efter distance – lad det endelig forblive 
såden…

Hvad er det værste symptom eller bivirkning ved din sclerose ? Og hvordan påvirk-
er det din hverdag/liv? 
Det er, at jeg ikke længere går så godt. Jeg kan ikke længere gå ture med min hund – for 
jeg tør simpelthen ikke. Når jeg handler, tager jeg altid en indkøbsvogn, og det selvom 
jeg er alene af sted, og ligegyldigt hvor meget eller hvor lidt jeg skal have. Jeg har brug 
for støtten fra vognen. Jeg har fået en kørestol fra kommunen til længere ture. Det være 
sig en osetur på gågaden i Odense eller i et indkøbscenter. Jeg er nødt til at gemme 
krudtet på det ’sjove’ og ikke på at komme derhen – for så får jeg intet ud af sådan en tur. 

Lever du efter sclerosekost principperne? Og kan du mærke forskel fra før og efter? 
Jeg prøver at leve fornuftigt og sundt – jeg tror på, at hver enkelt person ved, hvad der er 
godt for netop ham/hende. 
Alt med måde – så behøver 
man i min verden ikke lave 
det store om. Sundt kost og 
motion. 

Jeg har bevidst valgt ikke at 
give afkald på kød, vin mm, 
da jeg dels tror på, at mine 
levevaner er fine og gode, 
og da jeg dels ikke vil lade 
sygdommen styre, hvad jeg 
putter i munden. Igen alt 
med måde...med et naturligt 
forhold til det og med lidt 
sund fornuft så tror jeg på, 
man kommer langt.

Hvad har din sclerose 
givet dig af gode oplevel-
ser ? 
Et fantastisk 4-ugers ophold 
i Ry i efteråret. Da jeg var 
deroppe, skrev jeg hver dag 
dagbog på Facebook (Spil-
lemoses Blog), så alle, der 
ville og gad, kunne følge 
mig. Det var en kæmpe 

Her er jeg. Sådan så jeg ud for halvanden måneds tid 
siden. Jeg har noget med frisurer, hvilket min frisør ud-
mærket er klar over, så skal de bruge en model, ringer 
de. Billedet er taget efter, at jeg har siddet model ved et 
kursus – Billedet skulle bruges til ’mester’, måske er 
det derfor, jeg ser en anelse ’opstillet’ ud ☹

Dette billede er et ’Selfie’ taget på bådbroen ved Scle-
rosehospitalet i Ry. Det illustrerer, at jeg gennem 
psykologsamtaler deroppe, skulle huske ’den anden 
Christine’. Det er hende, der holder lidt igen og prøver 
at bremse mig, når jeg har for travlt osv. Den Christine 
alle ser, er hende, der altid har gang i et eller andet – 
den anden Christine bliver glemt og gemt… Her kom-
mer hun for første gang ud i lyset – meget symbolsk.
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succes, og det har vist mig, at jeg kan skrive – alle de positive kommentarer og hils-
ner  jeg fik i den forbindelse – også fra folk, jeg slet ikke kender, det var fantastisk og et 
kæmpestort skulderklap. 

Plus at vide, at alle ’derude’ tænker på mig, og hver dag er gået ind for at læse, hvordan 
min dag er gået. Det er vildt ☹

Drømmer du ? 
Ja, men husker sjældent noget som helst, når jeg vågner. Og så drømmer jeg 
selvfølgelig om en kur. Jeg bliver aldrig rask, og får nogle af mine børn sclerose er det 
nok også tvivlsomt, om de bliver kureret – men ellers… En vaccine til mine børnebørn, 
når de en gang kommer – det ville være fantastisk!!

Hvordan har du det med at træne? Kan du mærke en positiv effekt, eller føler du, at 
det er et nødvendigt onde? 
Jeg har det godt. Jeg bliver fysisk træt men får en mental energi, så jeg kan absolut kun 
anbefale at træne!!

Livet har så mange farver … hvad var din farve, før du fik sclerose … og hvad er din 
farve nu ? 
Jeg ved ikke, om jeg havde en bestemt farve… Men jeg lå nok i den lyse ende af scalaen, 
hvor jeg nok gik et par toner ned efter diagnosen. 

Nåh …. Men hvad er det bedste ved at have sclerose … ?  
Det bedste??? Jeg ønsker stadig, at jeg kunne få mit gamle liv tilbage… Dog må jeg sige, 
at jeg aldrig har dyrket så meget motion i hele mit liv, som jeg har gjort siden oktober 
sidste år, og det kan jeg jo mærke er positivt for mig – så det skal sclerosen trods alt 
have æren for.

Hvad er din holdning, til den måde politikerne ser på ”os scleroseramte” ? 
Jeg synes, at vi bliver overset! Jeg var på Ry i den periode, hvor Ekstrabladet kørte 
artiklen om de tomme sengepladser og manglende penge. Og jeg blev harm!! Jeg ville 
ønske, at jeg kunne finde nogle, som ville spytte en hulens masse penge i sclerosehos-
pitalerne, og nogle som ville sponsorere nye toiletter over alt i stedet for træk og slip.

 Vi er en stor gruppe mennesker – desværre – der har brug for vores hospitaler, og det 
personale som er der. Det de gør i Ry og i Haslev kan en ’almindelig’ fysioterapeut ikke 
klare. Den behandling, vi kan få på vores små ”perler”, er nærmest livsvigtig. Jeg fik så 
afsindig meget ud af det! Og jeg VIL af sted igen!! Vi er syge mennesker – og vi har fra 
regeringens side krav på hjælp til at kunne leve et så godt liv som muligt. 

Det er billigere for DK at hjælpe os mens tid er, frem for, at der pludselig støder mere og 
mere til – så bliver det rigtig dyrt!

Jeg har fået en kørestol stillet til rådighed af Nyborg 
Kommune. Normalt kommer jeg nogenlunde ok rundt. 
Når jeg handler, bruger jeg altid en indkøbsvogn. Skal 
jeg på lidt længere ture, tager jeg min stok med mig. 
Er turen længere bruger jeg min kørestol. Så kan jeg 
bruge min energi, på det jeg gerne vil i stedet for at 
bruge energien på at komme derhen, hvor jeg gerne 
vil. Det har aldrig været svært
for mig at sætte mig i den. Netop fordi jeg bruger min 
energi på noget andet end at bevæge mig. Hvis jeg skal 
på ose/shoppetur med min familie eller min veninde, 
så er det fuldstændig naturligt, at vi lige smider ”Hju-
lius” i bilen. Det er helt naturligt og ganske ufarligt. At 
folk så kigger underligt, når jeg pludselig rejser mig op 
og går – det er en anden snak 

Hvad ville du gøre – med få ord – hvis du havde chancen for at være sundhedsmin-
ister for en dag ? 
Jeg ville skære drastisk i ulandsbistanden og kanalisere pengene over på sundhed-
sområdet, hvor der er et gabende hul… Jeg ville skynde mig at skabe bedre forhold på 
hospitaler, plejehjem – ja over hele linien. 

Har du et råd til nydiagnosticerede ? 
Skynd jer at melde jer ind i foreningen! Gør brug af de muligheder vi har via foreningen. 
Og bed om at blive henvist til Ry eller Haslev hurtigst muligt.

Har du et råd til os andre med sclerose? 
Jeg er stadigvæk så nydiagnostiseret, at jeg ikke har så meget at byde ind med. Jeg 
læner mig op af I andre. Men igen – jeg har gjort brug af foreningens socialrådgiver – 
hun var med som bisidder, da jeg var til møde i rehabiliteringsteamet på kommunen, og 
det var guld værd! Derudover 
gør jeg og min mand brug af 
foreningens psykolog.

Hvor er du, og hvad laver 
du om 5 år ? 
Jeg håber, at jeg hel-
bredsmæssigt er, som jeg er 
nu. Så håber jeg, at jeg har 
fundet noget at bruge min tid 
på. Jeg har stakkevis af ideer 
i hovedet, som går i den krea-
tive retning, men jeg har rigtig 
svært ved at få ideerne fra 
hjernen og ud gennem fin-
grene og til at finde energien 
til det. Det håber jeg, at jeg 
har lært 
om 5 år.

Hvad synes du om det arbe-
jde, Sclerose.info laver ? 
Jeg synes, det er rigtig godt. 
Jeg har fundet mange svar på 
bl.a. Facebooksiden, og da jeg 
lige var blevet diagnostiseret, 
læste jeg hjemmesiden fra 
start til slut.
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VI ER HER FOR PATIENTERNE  
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•	 Skjult	nål

•	 Individuelle	injektionsindstillinger

•	 Injektions	påmindelsesfunktion
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Hvad er din største drøm ?
At jeg har kræfter til at holde så fast i tøjlerne, at min sygdom ikke bliver værre end den 
er nu, og at mine efterfølgere enten kan vaccineres mod sclerose eller i det mindste blive 
kureret.

Slutteligt … fortæl lidt om dig selv og dit liv indtil nu
Ja, jeg er jo 44, jeg er mor til Victor på 16, Sandra på 15 og bonusmor til Nicoline på 14. 
Jeg er gift med Claus på 6. år, som jeg mødte på min arbejdsplads for snart 10 år siden. 
Vi flyttede sammen i Køge og flyttede så til Ullerslev på Fyn, hvor vi købte hus for lidt 
over 3 år siden. 

Jeg er født og opvokset på Fyn og har hele min familie herover. Så jeg er kommet hjem 
nu. Jeg blev opereret for diskusprolaps i august, september og oktober 2011, fik syn-
snervebetændelse i august 2012 og fik derefter allerede min diagnose i september 2012. 
Jeg har gået hjemme siden maj 2011 pga ryggen og mellem anden og trejde operation, 
blev jeg fyret, så nu har jeg altså snart gået hjemme i 3 år. D. 1.1.2014 blev jeg tilkendt 
førtidspension, og et nyt - ikke ønsket - liv er begyndt, og jeg er stadig ved at sunde mig • 

FAKTA 

Christine vil i næste udgave af Sclerose.Info fortælle meget mere om det forskning-
sprojekt gennem scleroseklinikken på OUH, hun er med i. 

Her forskes der i, hvad betydningen af styrketræning kombineret med Fampyra gør 
ved sclerosepatienter. 

Projektet foregår på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet i 
Odense. 

ovenfor - kaffepause
Forside og billedet til venstre - Udisgt
Næste side pages - En stor famille
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Vi søger dig til at skrive for os.
Sclerose.info er en forening, der hver måned udgiver dette PDF online blad  
(du læser lige nu), samt styrer en Facebook side, og en offentlig hjemmeside på 
internettet – www.sclerose.info

Vi søger en eller flere til at hjælpe med at skrive for os....
De historier, du skal skrive eller være med til at forfatte, er ud fra nogle bestemte emner, 
som du vil få tilsendt.
Så du skal ikke umiddelbart selv finde på en historie.

Vi søger flere - og det vil sige, at du kommer til at blive en del af et team, som vi gerne 
ser fordelt flere steder over hele Danmark.
Du skal naturligvis have lyst til at skrive men også have lyst til at bruge lidt af din fritid på 
Sclerose.info •          

 

Vil du hjælpe ...

Har du lyst til at skrive eller prøve din indre forfatter af, eller vil du 
gerne vide mere - så skriv en email til Annie Frøstrup på  
annie@sclerose.info, eller til Kim Gelser på kim@sclerose.info

Nyt i Sclerose.info:”Tænk engang!”

Man rammes måske ov-
enikøbet af arbejdsløshed, 
og en del kommer til at gå 
på førtidspension i en ung 
alder. En kronisk lidelse 
rammer hele ens liv, både 
arbejde, familie og det 
sociale liv - og kroppen og 
sjælen bliver påvirket. I 
starten af sygdomsforløbet 
er man naturligvis mest 
fokuseret på behandling, og 
dernæst hvordan kommer 
man videre herfra? 

Mange uhåndterlige 
spørgsmål om livet trænger 
sig på...man opdager at 

Da Paul-Erik Kirkegaard fik diagnosen Sclerose, blev han tvunget til at tage nogle 
radikale ændringer både socialt og mentalt. For når man udsættes for en uforståelig 
kronisk sygdom som sclerose, kan det ofte medføre en depression, og vejen tilbage til 
livet kan være lang og sej.

man er dødelig og sår-
bar. Man befinder sig på 
det dybe hav og skal selv 
svømme i land uden at 
kunne se kysten. Man 
skal genopbygge sig selv 
gennem en mental og ek-
sistentiel proces. Finde en 
retning der peger mod det 
fremtidige liv...Hvem er jeg? 

Hvordan ønsker jeg at leve 
nu? Hvad er vigtigt for mig? 
Hvad er det gode liv? For 
de gamle græske filosof-
fer Sokrates og Platon var 
filosofi noget, der gjorde 
sjælen godt.  

Når vi stiller os selv nogle 
”store spørgsmål om livet”, 
har det en ”healingseffekt”, 
og man mærker, at det er 
befriende at ”få renset ud” 
og ”ryddet op” i sine tanker.

Og det er lige netop det 
Paul-Erik fremover vil gøre 
i ”Tænk engang!”, han vil 
give slip og lade tankerne 
flyde •

This too will pass

http://ww.sclerose.info
mailto:annie%40sclerose.info?subject=
mailto:kim%40sclerose.info?subject=
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Som scleroseramt 
kan jeg have følelsen 
af at blive placeret 
på bænken for udu 
personer.

Normerne i det 
materielle samfund 
dikterer os, at vi skal 
præstere og være 
noget,vi er nærmest 
hjernevaskede med de 
tanker de materielle 
normer. Så sidder jeg 
pludseligt der, og hvad 
nu, for er der andre 
normer der gælder for 
scleroseramte?

Hvad er jeg nu 
værd? Hvad er min 
berettigelse, nu hvor 
alt vurderes efter 
præstationer?

Det sidder alt for godt 
fast i bevidstheden, at 
jeg skal være noget 
gennem mit arbejde, 
skal tjene penge, have 
kone og børn og resten 
af baduljen.

Her kan sclerosen 
absolut være den 
grimme og kedelige 
anledning til, at 

stoppe op og holde en 
tænkepause, for ærligt talt, 
har det hidtidige liv givet 
dig en ægte lykkefølelse, 
en følelse af ro og 
tilfredshed?

Har alle disse 
forventninger til dig, alle 
disse normer fra os selv 
og alle andre, har de givet 
dig en ægte lykkefølelse, 
eller måske snarere 
en slags tristhed og 
depression over ikke at 
være tilstrækkelig?

Er det nu, hvor du sidder i 
solen og nyder foråret, at 
du tænker, det er sgu okay 
at være mig, og ja, lige nu 
er jeg lykkelig.

Det kan da godt være, at 
den nye bil har gjort mig 
stjerne glad et stykke tid, 
men nu er den i stykker og 
en pestilens. 

This too will pass
Jeg har haft piger på 
krogen, og ja, jeg var 
forelsket i den eneste ene 
til langt op over begge ører, 
men igen, er det den lykke 
jeg søgte? Skal vi absolut 
have den eneste ene, og 
hvem har sat normerne  
for det?

Det er os alle, der af 
uforklarlige årsager har 
aftalt, “at sådan gør vi”, det 
er normen.
Her kom sclerosen som en 
grim ven og satte mig til en 
tænkepause, for hvordan 
ser min lykke ud, og ikke 
mindst hvorfor?

Stræben efter alt det 
materielle giver kun flere 
problemer - læs lige denne 
lille historie:

En fattig kone havde kun en enkelt kjole, den værdsatte hun højt.
Men flere gange havde mus spist af den, så den måtte sys igen og igen.
Hun havde ikke råd til at købe en ny kjole, så hun spurgte sine naboer,

om de havde en kat, der kunne fange musene, og det havde de.

Nu skulle katten have mælk, så hun spurgte sine naboer, om de havde lidt mælk.
Det havde de, men på et tidspunkt syntes konen, at det var lidt for meget at spørge 

om mælk hele tiden, så hun spurgte, om de havde en ko.
Naboerne kom med koen, men den skulle have græs og et sted at bo.

Nu havde konen fået alt for travlt, til at få tid til det, der var det vigtigste for hende.
De opførte et lille hus til koen og anlagde en græsmark.

Huset til koen skulle passes, græs hentes, koen malkes og katten skulle have sin 
mælk.

Konen havde rigtigt nok ingen mus, men hun havde alt for travlt til at nå det, hun 
ønskede mest af alt - mere tid.

Det blev for meget for hende, mere vil have mere!
Hun gav koen, huset og katten væk, og musen fik lov til at gnave i kjolen.

Konen syede og var lykkelig igen!

 For nok, kan vi få nok af for meget, og det er nu ikke så lidt endda.
Nu sidder jeg i solen denne skønne forårsdag og ønsker - jeg bliver den rigeste 

mand på kirkegården - er det ikke stor lykke, så ved jeg ikke.

Digt; Paul-Erik Kirkegaard
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 Jonas Jukebox  —Fængsel!

Jeg husker den septem-
berdag i 2008, hvor jeg fik 
den endelige besked om 
MS-diagnosen, men jeg var 
egentlig godt klar over det 
inden, at det var det. Det 
var jo blevet luftet for mig 
tidligere i forløbet. ”Du skal 
nok begynde at forholde dig 
til det, Jonas”...I de baner der.

Inden jeg overhovedet blev 
indlagt; mens jeg skrant-
ede og følte mærkelige 
mærkbare forandringer, 
undersøgte jeg på nettet 
om sygdommen. Jeg kunne 
i særdeles høj grad identifi-
cere mig med de oplysende 
faktorer. Jeg snakkede med 

Jonas Jukebox er ikke en helt almindelig jukebox. Den kan ikke spille musik og i stedet 
for mønter fodres Jonas Jukebox med ord. Hver måned får Jonas 3 overskrifter, i denne 
måned fik Jonas valget imellem; Pumpe jern, I skovens dybe stille ro og Fængsel. 
”Skal jeg nu i fængsel”?
I givet fald ville det være et fængsel, jeg ikke selv overhovedet ville gøre mig nogen 
anstrengelser for at besøge - langt fra!! Hvis der er tale om et fængsel, er det så 
ensbetydende med, at jeg skal føle mig fanget og indespærret?

min – desværre nu afdøde 
- veninde om det, hvordan 
jeg havde det. Hun var ikke 
i tvivl. Det var jeg heller 
ikke selv. Hun døde ikke af 
sclerosen, men af en anden 
diagnose. Når jeg spejler 
mig i hende, og med 30 års 
erfaring med denne følges-
vend, tænker jeg: ”Jeg skal 
ikke i fængsel”!!!

Hun var i fuld vigør til det 
sidste. Fysisk ikke synlige 
gener. Men derfor kan det 
jo godt være tungt alligevel, 
det ved vi jo godt alle sammen 
☹
Det var en torsdag formid-
dag i september 2008. Jeg 

ligger på min seng ovenpå 
dynen afventende stuegang. 
Der lå også en anden på 
stuen. Det bankede blidt 
på døren med en enkelt 
kno, og en spinkel stemme 
siger: ”Jonas Varbæk”??!! 
Jeg siger jo naturligvis, at 
det er mig.

En yngre læge, yngre end 
mig, det er jeg ikke i tvivl 
om, kommer mig i møde 
ved sengen. Han giver mig 
hånden til goddag og siger: 
”Kan vi tale lidt sammen”??

Jeg udbryder uden 
nærmere overvejelse, og 
efter at have sluppet stak-

lens af en læges  nervøse 
håndtryk:
”Den var vel god nok.? Du 
kommer for at fortælle mig, 
at jeg har MS, ikke sandt”?

Jeg fik ikke noget svar, men 
hans kropsprog signalere-
de det hele. Jeg gjorde 
ham endvidere klart, at han 
med sindsro kunne sænke 
skuldrene og blot tage den 
med ro. Endvidere var min 
forventning, at få ærlige 
uindpakkede svar, når jeg 
spurgte om noget. Det fik 
jeg!

Dér fornemmede jeg meget 
tydeligt, at jeg hørte til 
den patientkategori, han 
nok ikke berørte hver dag.
Selvfølgelig kunne han jo 
heller ikke vide, at jeg var 
så særdeles godt forberedt 
på resultatet og havde” læst 
på lektien” hjemmefra… 
Det var hans held og mit 
forsvar, tror jeg nok.

Da jeg blev udskrevet, 
gjorde jeg dem på afdelin-
gen opmærksomme på, 
at de faktisk nok fremover 
burde overveje meget 
kraftigt, hvem de sætter på 
en sådan vanskelig opgave, 
som det jo er, at skulle 
overbringe en diagnose 
som ”vores”. Nu kunne 
jeg tage det i stiv arm, og 
har kunnet det hele vejen 
igennem, men jeg sagde til 
afdelingssygeplejersken, at 
det ikke var særligt profes-
sionelt af sådan en ung 
mand. Det var mit indtryk, 
at han slet ikke havde 
erfaringen med det, og 
de patienter, som måske i 
forvejen føler sig voldsomt 

nervøse og ”fanget” af syg-
dommen – ja, der bliver det 
jo ikke bedre af, at en læge, 
der er endnu mere usik-
ker, end hvad jeg synes var 
i orden, skal komme med 
sådan en ”fængselsdom”

Hvis man skal tale om MS 
som en slags fængsling, 
vil jeg sige, at de eller dem 
der skulle håndtere tingene 
med professionalisme, om 
nogen kan få én til at føle, 
at man er i ms-fængsel. 
Forstår I her min pointe? 
Når det IKKE håndteres 
professionelt ☹ Det kan da få 
folk til at gå helt i sort…

Sygeplejersken vidste ikke, 
hvad hun skulle sige til 
det, kunne jeg se. Men jeg 
håber sandelig, at hun har 
fået gjort noget. For de an-
dre patienters skyld!!! Jeg 
blev udskrevet - kom hjem 
igen, og det var skønt. 

Den første tid herhjemme, 
efter udskrivningen fra 
Glostrup Hospital, gik jo 
med en masse praktiske 
ting og tanker omkring, 
hvordan mit liv – og ikke 
mindst mit liv sammen 
med min mand ville blive 
fremover?? Naturligt nok 
så fik jeg jo tanker omkring 
– som mit indlæg jo netop 
handler om denne gang: 
”FÆNGSEL”!!! Bliver min 
førlighed fængslet? Bliver 
min frihed fængslet? Vil 
min mand føle sig fængs-
let? Og hvis – jamen ville 
han så kunne være i fæng-
sel sammen med mig, så vi 
derved stadig kunne bevare 
vores samliv og ægteskab. 

Der skal jeg blankt in-
drømme, at tanker og så 
videre stod i kø. Nu er 
der gået 6 år, siden jeg fik 
diagnosen. Fra den ene dag 
til den anden synes jeg det 
går meget godt.

Hvad ville jeg i øvrigt få ud 
af at råbe og skrige: ”JEG 
VIL IKKE I FÆNGSEL. JEG 
VIL IKKE I FÆNGSEL!!!!

Jeg har for længe siden 
besluttet mig for, at der for 
mig - ja, at der faktisk for 
os alle findes en vej ude-
nom ms-fængslet. Bare vi 
må være glade, for det vi 
har, og det vi kan. En køres-
tol behøver jo heller ikke 
være ensbetydende med, 
at man nødvendigvis be-
høver at føle sig fængslet. 
Den kan jo afhjælpe såvel 
på gaden som i hjemmet. 
Elektrisk, hvis manuel ikke 
lader sig gøre.

Vi er alle forskellige - hel-
digvis, med forskellige 
ms-forløb og forskellige 
vanskeligheder, men jeg 
tror, vi alle helst ønsker at 
undgå ms-fængsel.

Skal vi derfor ikke alle 
sammen hjælpes ad med 
ikke at havne der men be-
tragte hver enkelt situation 
som en ”Mulighedens Vej”, 
når og hvis vi begynder at 
føle os fængslet igen?

Jeg ved godt, at det kan 
være – og er hårdt, men 
PRØV!! Se muligheder, når 
du får følelsen af at være 
fanget. Vi skal kæmpe alle 
sammen – SAMMEN OG 
HVER FOR SIG!!! •

Jonas Varbæk
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