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Hvis du har brug for at få luft, vil spørge ud i luften om noget, kommentere, kritisere 
rose eller lignende, hvorfor sender du så ikke et læserbrev til Sclerose.info?I Scle-
rose.info elsker vi en god debat – eller nyder når der kommer meninger på bordet 
med indhold og substans. Skal du have luft …  
Så skriv – uanset emnet. •

Læserbreve

Digt – Paul-Erik Kirkegaard

Tænk engang

Et af Ansigterne 2
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Side 10

Side 14

Side 15

Side 8

Indhold
Et af Ansigterne 1

Vil du hjælpe Sclerose.info ?

Hjælpende hænder.

Alle os – de heldige – os de få, men alligevel mange – os 
som har sclerose, vi rammes af perioder med mathed, men 
perioder hvor det hele flyder og kan være lige meget … de 
der perioder hvor det simpelthen er ”umuligt” at få sat fart i 
tingende.

Det behøves ikke være 
et angreb – men det 
kan være det.

For mig når jeg ram-
mer en sådan periode, 
så er det (næsten) altid 
et angreb.

Det er der hvor jeg 
forhandler lidt med 
mit usynlige jeg – hvor 
jeg lover at passe 
bedre på – men nok 

alligevel ikke gør det. 
Jeg prøver at skubbe 
tingende i den rigtige 
retning (fremad) men 
hyppigt for at indse at 
jeg flytter bunker.

Fra højre side af 
skrivebordet, eller 
tastaturet – til venstre 
side.

Det kan man bruge 
meget tid på – men for 

pokker resultatet er 
ikke meget værd.

Sådan en periode har 
jeg selv haft – eller er i 
enden af lige nu.

Sclerosen har ikke 
været sød ved mig i 
en periode – og det 
har rodet lidt behan-
dlingsmæssigt (gør det 
stadig) jeg har været 
mat.

Når man så sidder med 
ansvaret for Sclerose.
infos dejlige PDF blad 
(dette du læser lige nu) 
så kan deadline altså 
blive flyttet …. Derfor 
også denne udgave så 
sent.

Sclerose.info har brug 
for din hjælp.
Er du en person du 
bruger meget tid på in-
ternettet – der sidder 
og læser på forskellige 

hjemmesider om scle-
rose – så må du meget 
gerne kontakte mig på 
kim@sclerose.info

Sclerose.info har brug 
for din hjælp til at 
holde informationer 
opdateret på vores nye 
hjemmeside.

Skriv til mig eller til 
admin@sclerose.info – 
vi glæder os til at høre 
fra dig

Forsat god maj til alle•

Kim

Velkommen

http://www.sclerose.info
Sclerose.info
Sclerose.info
Sclerose.info
http://www.sclerose.info
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Navn: Ole Sloth
Alder: 54

Diagnose/årstal for diagnose...måske lidt om hvordan det begyndte, inden du fik 
diagnosen
I 1979 havde jeg nogle ubestemmelige føleforstyrrelser i V.hånd.
I 1990 havde jeg nogle typiske sclerosesymptomer
I 2001 fik jeg diagnosen Attakvis sclerose
I 2009 måtte jeg erkende, at jeg havde sclerose

Behandling:
I begyndelsen af min behandlingsperiode fik jeg Extavia indsprøjtninger. I 2009
Udviklede jeg antistoffer og gik over til gilenya omkring 2012
Omkring 2012 fik jeg også tilbudt fampyra, som jeg stadig får med god effekt. 

Hvorfor har du valgt denne behandling, eller hvorfor har du fravalgt behandling ?
Det er sådan set min læge Alex Heick på Glostrup, som jeg har fuld tillid til, der vælger 
min behandling

Tager du alternativ medicin eller behandling – og hvorfor – hvad hjælper det dig ?
2010 fik jeg foretaget et CCSVI indgreb, som virkelig hjalp primært på min energiniveau, 
ligesom jeg ikke har haft mærkbare forværringer siden, om det så skyldes dette eller den 
behandling jeg får fra Glostrup kan jeg ikke sige

Hvor mange gange er du blevet scannet siden du fik din diagnose – og hvornår blev 
du sidst scannet ?
Jeg bliver scannet jævnligt sidst 6 mdr. siden. Alt i alt nok 6-8 gange

Ynglings citat eller slogan:
”Hvis jeg absolut skal tænke, hvorfor så ikke tænke stort”
”Hvis du griber en negativ tanke og plejer den, baner du vejen for nye negative tanker fra 
underbevidstheden” (det er min egen)

Hvad lavede du før din diagnose  - og hvad laver du nu/ også gerne fritidsinteresser ?
Før sygdom 2009: Jeg havde mig eget entreprenørfirma. I fritiden rejste jeg en del og 
dyrkede roning og alt muligt andet.
Efter min ”krise” 2009-2011: Udviklet min filosofi ”touch the sky”, som jeg har skrevet 
en bog om og holder foredrag om. Er involveret i et udviklingsprojekt omkring et gang-
hjælpemiddel, som jeg har fundet på. Skrevet en ungdomsbog. Prøver at realisere nogle 
af de ideer der dukker på, herunder bl.a. 2 tøjprojekter samt endnu en bog.

Hvordan er du som menneske og person i dag ? … Har du ændret dig efter diag-
nosen og på hvilken måde ?
Jeg er nok noget mere omgængelig og ydmyg end tidligere

Har du temperament … Og hvad gør det for dig – både positivt og negativt ?
Næ – har altid taget tingene med stoisk ro

Hvordan har din omgangskreds taklet, at du har fået sclerose ? 
Der er mange, der er faldet af rutschebanen. Dem der holder ved har håndteret det godt, 
da jeg ikke prøver at lade sygdommen fylde ret meget i mit liv.

Hvordan synes du bedst, at man kan hjælpe som pårørende/venner/famile ?
Bare være der – lade være med at fokusere på sygdommen, da man ellers kan føle sig 
stigmatiseret, og acceptere at man kan have nogle begrænsninger. 

Hvordan føler du, at dit liv er i dag ?
I forhold til at jeg har sclerose, vil jeg mene jeg har et godt liv, man det er naturligvis ikke 
som før, da var jeg også noget yngre.

Hader du din sclerose ?
Det ville være spild af tid, selv om den naturligvis er pisseirriterende. 

Hvis du har børn, hvordan forklarede du dem så, at du havde fået sclerose ?  

Et af ansigterne – 1
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Da jeg allerede havde haft sygdommen i 11 år, da jeg fik diagnosen, var det ikke noget 
problem at forklare, at det var sclerose der gjorde, at far ikke kunne løbe så godt.

Hvordan har du det med din krop? ...kan du lide den ? 
Jeg er godt tilfreds med min krop, men der er noget galt med fjernbetjeningen

Hvad er det værste symptom eller bivirkning ved din sclerose ? Og hvordan påvirk-
er det din hverdag/liv ?
Nedsat gangfunktion som gør, at alting tager længere tid, og der er mange ting, jeg ikke 
kan deltage i.

Lever du efter sclerosekost principperne? Og kan du mærke forskel fra før og efter ?
Nej

Hvad har din sclerose givet dig af gode oplevelser ? 
Man møder oftere venlighed fra mange mennesker

Hvordan har du det med at træne? Kan du mærke en positiv effekt, eller føler du, at 
det er et nødvendigt onde ?
Træningen er OK, og når det gør ondt, virker det. Jeg mærker måske ikke de store 
forbedringer, men heller ikke forværringer, og det er vel også en form for forbedring.

Livet har så mange farver … hvad var din farve, før du fik sclerose … og hvad er din 
farve nu ?
Før var det alle regnbuens farver. Nu er det nok lysegrøn (håbets farve)

Nåh … Men hvad er det bedste ved at have sclerose ? 
Det omgive samfund stiller ikke så store krav, så man i større grad kan leve livet efter 
egne mål og ønsker. Især når man er på pension.

Hvad er din holdning,  til den måde politikerne ser på ”os scleroseramte” ?
Som udgangspunkt fører politikerne ikke politik for enkelte grupper, men generelt synes 
jeg at os handicappede bliver behandlet ganske udmærket, 

Hvad ville du gøre – med få ord – hvis du havde chancen for at være sundhedsmin-
ister for en dag ?
Høre de forskellige organisationer, om ressourcerne kan bruges bedre, det er jo altid 
nemt bare at kræve flere penge.

Har du et råd til nydiag-
nosticerede ?
Lad være med at lade scle-
rose blive din identitet, men 
fokuser på det du gerne vil.

Har du et råd til os andre 
med sclerose ?
Lad være med at lade scle-
rose blive din identitet, men 
fokuser på det du gerne vil.

Hvor er du, og hvad laver 
du om 5 år ?
Nok nogenlunde det samme 
som i dag

Hvad synes du om det ar-
bejde, Sclerose.info laver ?
Det er da godt der er et sted 
hvor man kan få information 
om sygdommen.

Hvad er din største drøm ?
Få succes med nogle af 
mine projekter •
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”Tænk engang!”

Paul-Erik Kirkegaard

Vinterens mørke dage med 
kulde og regn gemmer på 
foråret. Her i Norden kan vi 
opleve det mirakel det er, 
at se alting komme til live 
igen. 

Alt det triste vintervejr med 
mørke og kulde indeholder 
også det fantastiske forår 
og efterfølgende dejlige 
sommer. Vintertid er nu 
heller ikke at foragte, det er 
tid til fordybelse og lang-
sommelighed.

Det spirer og gror, kommer 
til live for vores øjne med 
livgivende glæde, selv de 
mest forstenede af os må 
juble og glædes.

Og min bænk under 
træerne den er varmet op 
af den spæde forårs sol, så 
min kødfulde gump ikke får 
forfrysninger.

Midt i den lange vinter, min 

sclerose, ligger der det 
spirende håb, at intet bliver 
ved, der kommer tider, 
hvor det grønnes med gode 
dage.

Livet er en omtumlende 
og uforudsigelig størrelse, 
måske skabt som en lære-
proces. 

En god ven var trist og sur 
en dag, og havde dårlig 
samvittighed over at have 
det sådan. Jeg lavede et 
diplom til ham hvorpå der 
står: “ P.E. giver hermed 
lov til at være sur og trist, 
for den elendige sygdom er 
noget lort.”

Nu skete der bare det, at 
hver gang han så på sin 
ret til at være sur og trist, 
så blev det lidt sværere 
at være det, nu hvor han 
havde fået lov til det i 
rigelige mængder.
Og vores dårlige samvit-

tighed, hilste vi ved den 
lejlighed også hjerteligt 
velkommen.

Den betyder at vi lever, at 
vi foretager os noget, så 
halløj og velkommen til den 
dårlige samvittighed, du er 
tegnet på bevægelse i livet.

Bevægelsen er miraklet i 
mit liv, og gør som A. Ein-
stein: “Der er to måder at 
leve livet på. Den ene som 
intet er mirakuløst, den an-
den som alt er mirakuløst”.

Mit eget mirakel er, at jeg 
skal i parterapi hos en 
dejlig psykolog. Min krop 
og mig kan ikke sammen i 
perioder, og da er vi skræk-
keligt uvenner. 

Problemet er bare, at jeg 
blev erklæret uden for 
psykologisk rækkevidde - 
“tænk engang” •

Hele vinteren har mit dejlige skovbryn stået og gjort sig til, med dansende grene i den 
skønneste vinterlige grafik. De bare grene mod den blytunge himmel var noget af det 
smukkeste, og så bar grenene på en hemmelighed - det bliver forår igen - solen vil 
varme min bænk op, så den bliver “sidde - bar” igen. Genzyme markerer World MS Dagen 

med en ny udgivelse.
 
Denne gang sætter vi fokus på 
MÆND med MS.
 
I magasinet får du bl.a.:
• Artikler om træning, gadgets, 
 udstyr til bilen, sex og parforhold
• Eksperters gode råd
• Seks mænds personlige erfaringer 
 med at leve med MS som mand, 
 partner og far
 
Få magasinet på din MS klinik  
fra onsdag d. 27. maj 2015.

Proud supporter of

27 MAY 2015
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Parforhold  ·  Sex  ·  Single  ·  Far  ·  Mad  ·  Træning  ·  Apps  ·  Gadgets  ·  Motor  ·  Rejse  ·  Videnskab

HVOR MEGET MAND ER DU?4 mænd med MS fortæller 

TRÆT 
af at være træt?
Sådan får du mere energi

Masser af BØF
TIP en 13’er
Vidste du det om MS?

12 genveje til mereSEX
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Et af ansigterne – 2

Navn: Lillian Ellis Christensen
Alder: 59 år

Diagnose/årstal for diagnose...måske lidt om hvordan det begyndte, inden du fik 
diagnosen:
Fik diagnose 2013 efter at det højre ben begyndt ligesom at hænge og var uden kræfter.

Titel: PPMS 
Behandling: Fysioterapi hver 14 dag og senere Fampyra.

Hvorfor har du valgt denne behandling, eller hvorfor har du fravalgt behandling ? 
Det var tilbuddet.

Tager du alternativ medicin eller behandling – og hvorfor – hvad hjælper det dig ?
Nej

Hvor mange gange er du blevet scannet siden du fik din diagnose – og hvornår blev 
du sidst scannet ? 
Kun i forbindelse med udredningen.

Ynglings citat eller slogan: 
Lær at leve med det.

Hvad lavede du før din diagnose  - og hvad laver du nu/ også gerne fritidsinter-
esser ? 
Kontorassistent, og hus og have i fritiden.

Hvordan er du som menneske og person i dag ? … Har du ændret dig efter diag-
nosen og på hvilken måde ? 
Lunten er nok lidt kortere.

Har du temperament … Og hvad gør det for dig – både positivt og negativt ? 
Som ovenstående, og påvirker mig som regel ikke.

Hvordan har din omgangskreds taklet, at du har fået sclerose ? 
OK

Hvordan synes du bedst, at man kan hjælpe som pårørende/venner/famile ?
Lære om og interessere sig for sygdommen.

Hvordan føler du, at dit liv er i dag ? 
Langsommere, men ellers OK.

Hader du din sclerose ? 
Nej, jeg prøver at få det bedste ud af det, og der er så mange der har det meget værre 
end mig.

Hvis du har børn, hvordan forklarede du dem så, at du havde fået sclerose ? 
Ingen børn  

Hvordan har du det med din krop? ... kan du lide den ? 
OK

Hvad er det værste symptom eller bivirkning ved din sclerose ? Og hvordan påvirk-
er det din hverdag/liv ? 
Det er da irriterende, at jeg ikke kan de ting jeg kunne før i tiden, både fordi kræfterne 
ikke er til det og tempoet er sat ned.

Lever du efter sclerosekost principperne?  Og kan du mærke forskel fra før og efter?
Nej
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Hvad har din sclerose givet dig af gode oplevelser ? 
Rigtig mange MS venner, både fra Haslev og fra diverse Facebook-grupper.

Hvordan har du det med at træne? Kan du mærke en positiv effekt, eller føler du, at 
det er et nødvendigt onde?
 Nok mest det sidste, men det er også godt for fysikken.

Livet har så mange farver … hvad var din farve, før du fik sclerose … og hvad er din 
farve nu ? 
Ingen ændring.

Nåh … Men hvad er det bedste ved at have sclerose  ? 
Samme svar som ved de gode oplevelser.

Hvad er din holdning,  til den måde politikerne ser på ”os scleroseramte” ? 
I mit tilfælde har jeg ikke noget at udsætte.

Hvad ville du gøre – med få ord – hvis du havde chancen for at være sundhedsmin-
ister for en dag ? 
Ingen bemærkninger.

Har du et råd til nydiagnosticerede ? 
Få et ophold på Sclerosehospitalet for nydiagnosticerede.

Har du et råd til os andre med sclerose?
Accept, da det jo ikke kan 
ændres.

Hvor er du, og hvad laver 
du om 5 år ? 
Forhåbentlig som nu.

Hvad synes du om det ar-
bejde, Sclerose.info laver ? 
Godt

Hvad er din største drøm ?  
Ingen bemærkninger.

Slutteligt … fortæl lidt om 
dig selv og dit liv indtil nu  
Et OK liv •

TEVA DENMARK A/S
PARALLELVEJ 10-12 / 2800 KGS. LYNGBY
TELEFON: 44 98 55 11
MAIL: neuroscience.denmark@tevapharm.dk 
www.MINMS.DK

live
 your 
    life

NYT LOOK OG  
OPDATERET INDHOLD

Teva Denmark har opdateret og givet vores 
informationsfoldere et nyt udseende.

I informationsfolderne kan du læse og få gode råd og vejledning om multipel
sclerose, behandling, sund hud og motion. Du kan få informationsfolderne
udleveret hos din MS-sygeplejerske på din lokale klinik.

MOTION OG 
MULTIPEL SCLEROSE

UDARBEJDET AF IDRÆTSFYSIOLOG ULRIK DALGAS

13929 Motion brochure_REN_NY.indd   1 21/01/15   11.21

SUND HUD

UNDER 

BEHANDLINGEN

13930 Copaxone Sund hud brochure_REN.indd   1

21/01/15   11.23

MULTIPEL SCLEROSE  
OG TRÆTHED
– EN BOG OM HVORDAN MAN LEVER MED SCLEROSETRÆTHED

14747 Sclerosetræthed_indhold_tryk.indd   3 21/01/15   11.18

NYTTIG VIDEN, 
REDSKABER OG 
GODE RÅD OM 
MULTIPEL SCLEROSE

www.minms.dk

14882 Henvisningskort_REN.indd   1 21/01/15   11.23

COPAXONE®GLATIRAMERACETAT

VEJLEDNING OG GODE RÅDNÅR DU BEHANDLER DIN SCLEROSE MED

TEVA DENMARK A/SPARALLELVEJ 12 / 2800 KGS. LYNGBY
TELEFON: 44 98 55 11MAIL: neuroscience.denmark@tevapharm.dk

live your     life

JANUAR 2015 | UDGIVET AF TEVA DENMARK A/S

MIN MS APP

Hent den i 

App Store el. 

Google Play

350031 Copaxone Annonce_Scleroseforening_210x297.indd   2 22/01/15   12.59
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Digt; Paul-Erik Kirkegaard

Samlede tropperne, tog “et take” og forsvandt. 
Jeg er ligeglad, ser kun din dejlige krop og dit vidunderlige hår.

Langt fra alting, og dog så tæt på dig.
Vælger selv og skylden er min - smilende lykkelig.

Jeg er her med dig - lige nu - intet andet betyder noget.
Bagtæppe og elendigt skuespil overlader jeg til andre.

Jeg er skylden, årsagen til alle andres ulykke.
Dagen kommer, hvor i selv bestemmer jeres liv.

Knaldede i, låget med et ordentlig brag.
Mit liv som skraldespand er slut. 
Hallelulja, fri som bare fanden.

Som en tinitus der gjorde helvedes ondt.

Sådan begyndte mit nye liv.
Flyver frit i nyvunden frihed.

Under mig anes en klode med blodfattige og giftige beskyldninger.
Er det ikke min skyld, så er det samfundet, der er grunden til min tristhed.

Tristhedens tanke er, hvad den er - en tanke kun.
Lad være med at tænke den - dit ansvar - ikke mit.

Ikke flere der skal behages - sætter billedet af dig fra mig.
Lever mit liv, på mine præmisser.

Er de rigtige, gode eller dårlige, hvad ved jeg, de er mine.

Vil du hjælpe ...
Har du lyst til at hjælpe Sclerose.info?
Spørgsmålet er jo egentlig meget lige til ... vil du hjælpe Sclerose.info ... spørgsmålet 
er selvfølgelig også - har du tid - har du lyst til at bruge nogle timer i ugen - har du 
energien - har du lysten?
Sclerose.info er midt i planlægningen om at lave et nyt online blad. Et PDF blad der skal 
sendes ud til scleroseramte, pårørende,  behandlingssteder, behandlere, terapeuter, og 
mange flere.

Kan du skrive, eller har du 
lyst til at prøve at skrive ?
Til dette blad vil vi meget 
gerne i kontakt med dig der 
har lyst til at skrive - ar-
tikler, indlæg, oplysninger .

Det kan være at du har 
lyst til at skrive din egen 
historie - eller har lyst til 
at skrive om noget der har 

betydning for dig i øjeblik-
ket. Det kan også være du 
ar lyst til at skrive historien 
om andre.
Under alle omstændigheder 
- vil vi meget gerne i kon-
takt med dig !

Kan du sælge annoncer, el-
ler har du lyst til at prøve at 
sælge annoncer ?

Ligeledes vil vi meget gerne 
i kontakt med dig der har 
lyst til at sælge annoncer til 
dette online blad.
Der skal ikke store salg-
stalenter til ... men har du 
lyst til at prøve kræfter med 
det - så vil vi meget gerne i 
kontakt med dig !

Sclerose.info vil meget 
gerne høre fra dig eller jer 
der har lyst til at bruge en 
eller flere timer om ugen 
på dette arbejde - og til at 
hjælpe os scleroseramte.

Der er nogle rigtig rigtig 
gode initiativer indenfor 
sclerosemiljøet - både til os 
scleroseramte og til kred-
sen i berøring med sclerose 
... Sclerose.info mener at vi 
har en nerve og nærvær til 
at bidrage til denne infor-
mation so, vil styrke den 
information der tilgår os 
scleroseramte •

Admin
Sclerose.info

Har du lyst til at vide mere, eller er klar på at komme igang - så skriv til 
admin@sclerose.info 
Vi glæder os til at høre fra dig.



www.sclerose.info

http://www.sclerose.info
http://www.sclerose.info
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