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Velkommen

Indhold
gode råd til dig der...

Hvis dine venner og
familie skal have det
rigtig hyggeligt og
drikke en masse vin
osv … så spring det
bare over ;-) hvis du
ikke er til det.

Rigtig god sommer til alle ! Juli – varmen – solen – ferien
er over os alle Om man er arbejdende eller pensionist er
det ferie
Det er tiden hvor man
skal slappe af.
Batterierne skal lades
op
Man skal nyde samværet med andre –
med familien – med
venner.
Nogle skal party –
drikke – opføre sig
som turister om det
så er i Danmark eller i
udlandet.
Andre skal bare hygge
og have det rart.
Nogle skal bare overleve varmen, skal bare
sætte hovedet ned af
og så er det den billigste brandert – kan ikke

holde det ud med høj
musik.
Nogle skal på kursus
eller anden interesse.
Om man er til det ene
eller andet – så nyd
det.
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Hav en rigtig dejlig
sommer •
Kim

Brug sommeren til at
være. Brug sommeren
til at lade op.
Nyd solen og varmen.
Hvis du ikke er god til
varme – så flyt ind i
skyggen – blæser – og
nyd det.

Læserbreve

www.sclerose.info
side

Et af Ansigterne 1

HUSK … solcreme …
og masse af factor !
HUSK … hvis du begynder at få det skidt
i solen eller varmen
– put dine ankler og
håndled i koldt vand
… evt en dejlig lille
beanbag der har været
i fryseren rundt om
nakke/skuldre … skøn
afkøling jeg lærte af
mine gode veninde
Hanne Heidi.

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 Sclerose.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. •
side
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Facebook gruppen
Som vi skrev i vores juni nummer af PDF bladet – så fik vi en mail (som vi havde fået
ok om at bringe som spørgsmål i vores Facebook gruppe)
Mailen var;

Som vi skrev i vores juni nummer af PDF bladet – så fik vi en mail (som vi havde fået ok
om at bringe som spørgsmål i vores Facebook gruppe)
Mailen var;

Kære Sclerose.info
Jeg bruger Facebook gruppen meget. Jeg vil gerne sige tak til jer for at i
har den side, for den har hjulpet mig rigtig meget.
Mange i min familie og venner ved ikke jeg har sklerose, men når jeg læser
i gruppen kommer jeg jo tættere på den sygdom som jeg er så bange for.
Det er ikke alt man kan bruge fra gruppen, men jeg deltager ikke aktivt. Det
tror jeg ikke er godt for mig.
Men jeg er utrolig glad for gruppen og den ærlighed der er, også selvom
jeg nogen gange bliver bange
Tak.
/Anonym
Vi lavede det spørgsmål
på Facebook gruppen og
desuden har Admin fået
andre 32 besvarelser, som
man ikke ville svare med
i gruppen. De fleste af de
besvarelse blev begrundet
med at man gerne ville
være anonym og ikke ville
have en debat om hvorfor
man ikke fortalte alt.
I alt fik Sclerose.info 237
besvarelser.
De fleste var – jeg fortæller
alt (ikke lige det første man
siger – men man siger det)
Men der var stadig mange
der ikke fortæller enten
arbejdsgiver eller venner
det – og nogle ganske få
familien.
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Jeg var rigtig glad for at så
mange deltog med direkte
kommentarer – og jeg ved
godt at hvis man kan se det
fysisk – så er det jo kun et
spørgsmål om hvad der er
galt.

Der er ingen måde det skal
gøres på – for vi har alle
forskellige livsformer.

Hvis man ikke kan se det
det umiddelbart – så er
det rigtig rigtig svært at
bestemme sig for hvornår
man skal sige det

Og jeg vil opfordre alle
til at debattere dette igen
engang imellem – samt at
til dig der går og ikke rigtig
ved hvordan du skal få det
sagt – skal sige – skal ikke
sige … spørg i debatten
– eller skriv direkte til en
eller flere der er villige
til at hjælpe dig med din
beslutning •

Dette er en debat og et
emne som der er talt om
siden jeg selv fik stillet
diagnosen i 1994 – og
der har igennem de 20 år
været mange forklaringer –
historier – beskrivelser.
Der er ingen facitliste.

MEN … det hjælper altså
at læse hvordan andre
forholder sig og gør.

// Kim
Admin
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Gode råd til dig der skal på rejse, hvis du bruger kørestol
eller har svære gangproblemer.
Book dit hotel og rejse i god tid!

Det er hyppigt billigere at være ude i god tid med booking.
Hvis man skal på storbysferie – er der på næsten alle hoteller kun meget
få handicap venlige værelser (1 værelse … 2 værelser … måske 3 værelser)
De bedste hoteller – både kvalitet og pris – bliver altid booket tidligt.
Det bedste råd som Sclerose.info altid har givet er … Book din sommerferie i december (hvis det er muligt for dig)

Bestem hvad du vil se (sammen med familie og/eller venner selvfølgelig)

Planlæg planlæg planlæg … i god tid !

Mange gange hører man om byer forskellige steder i verdenen der ikke
er handicap venlige. Man det er nødvendigvis ikke altid rigtig – selvom
det altid er godt at lytte til andres erfaringer.
Derfor – hvis du skal ud at rejse og du bruger kørestol eller har gangbesvær – så sæt dig ned og slæs om den by eller sted du skal til.
Kig på de udflugtsmål der er – og planlæg din(e) dag(e)
Ved alle hoteller eller turistmål der er der altid nøje forklaret om der er
mulighed for elevator – eller hvordan adgangsforhold er til svømmepøl,
restaurant, cafeer, broer, strøget, de historiske huler eller bjerge.
Se hvad der skrives og lad vær med at sige ”det kigger vi på når vi når
frem”
Planlæg det !
Samtidig skal du også planlægge den energi du bruger. For det er aldrig
rart at løbe tør for energi midt i en udflugt – og det passer altid med at
det er lige før man skal se Eifeltårnet eller lignende.
Sørg for at du planlægger sammen med din familie eller rejse kamerater
– at der er hvile periode.
HUSK – nå man rejser fra det danske velkendte klima og lander i Grækenland – Italien eller den spanske varme – så reagere din krop !
På denne måde kan du sikre dig en perfekt ferie… planlægning er keyword !
side
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Gå ind på internettet og læs om stedet – museum, stationer, hoteller mm.
Mange steder er der ramper – lave kantsten eller ingen – elevator … sørg
for at have lavet dit hjemmearbejde… så forløber ferien meget bedre og
problemfrit – og der er ingen stress for dig.
HUSK – at det er ikke alle steder der har handicap information – og derfor kan det være en god ide at sende en email til det sted man skal se
eller bo på – for at sikre sig. (eller ringe)

Hvad nu hvis ?

Selv om alt er planlagt – eller du har prøvet at planlægge det hele – så lav
dig selv en plan for “Hvad nu hvis…”
Det er altid rart at have en med – eller familie med – der kan træde til
hvis noget går galt.
Stadigvæk er det altid en god ide at have tænkt over hvad man lige kan
gøre hvis et problem som f.eks ens kørestol går i stykker (elektrisk),
varme problemer osv
osv .
Sørg også for at du
har tegnet en rejseforsikring eller udvidet
rejseforsikring – men
sørg for at have talt
med det forsikringsselskab denne er med
for at sikre at du er
dækket trods sclerose.
Hav en dejlig ferie ! •
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Nyttig og unyttig rejsetips
Vidste du at danskernes fortrukne feriemål i 2014 var, Grækenland, Spanien og Tyrkiet.
Hos Star Tour var det Kreta der løb med 1. Pladsen. Hos Spies er det derimod Mallorca
der ligger øverst på liste. Mallorca har siden 1956 været favorit hos Spies. Frankrig
ligger nr 1 på verdensplan. Det er det mest besøgte land, efterfulgt af USA og Spanie.
Sjove facts:
Verdens dyreste burger får man i Las Vegas.
Den består af Kobe-kød, andelever, trøfler.
Den koster ikke mindre end 28.600kr

Mindst besøgte land
er Nauru, Stillehavet.
200 turister om året.

Mindste hotel finder man i København. Central hotel&cafe med ét værelse.
Verdens mindste by ligger i Kroatien og hedder Hum. De har hele 23
indbyggere.
Højeste jernbane er
i Beijing-Tibet, Kina.
Himmeltoget når
5072 meters højde.

Ødeste Ø. Bouvet-øen,
Atlanterhavet. Nærmeste land er 1600 km
væk.

Dyreste hotelværelse
er Royal Penthouse
suite, President Wilson hotel i Geneve.
355.010 kr for én nat!
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Hurtigste elevator finder man i Dubai. 124 etager på 51 sekunder.
Verdens længste
strand finder man
i Brasilien. 241 km
hvid sandstrand.

The Westin Dragonara Resort, St Julians –
Malta blev kåret som det bedste hotel af The
European Excellence awards for Accessible
Tourism I 2014 – under kategorien : Accommodation and Catering
side
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Et af ansigterne – 1
Ynglings citat eller slogan:

Navn: Dennis Ross
Alder: 43
Diagnose/årstal for
diagnose...måske lidt om
hvordan det begyndte,
inden du fik diagnosen
Jeg blev diagnosticeret i
2004, men havde en mistanke om det allerede i
2000.

Jeg blev hurtig distræt,
tabte ting ud af hænderne
og havde L’hermittes tegn.
I 2004 fik jeg en synsnerve
betændelse og gik til øjenlæge, som henviste mig til
neurologisk afdeling.

Smil til verden og du får smil igen

Hvad lavede du før din diagnose - og hvad laver du nu/ også gerne fritidsinteresser ?
Jeg trænede meget sport, arbejdede som fysioterapeut, og var engageret fagpolitiker og
ikke mindst to små børn.

Hvordan er du som menneske og person i dag ? …. Har du ændret dig efter diagnosen og på hvilken måde ?

Jeg er blevet meget ”klogere”. Jeg er blevet god til at prioritere det, der er vigtigst forg
lige nu…. Jeg hviler nok mere i mig selv, på visse områder. Jeg er bare træt af, at skulle
forsvare mig overfor andre, der ikke kan forstå, hvorfor jeg f.eks. ikke arbejder, når jeg
kan så meget andet.

Har du temperament …. Og hvad gør det for dig – både positivt og negativt ?

nej, det synes jeg, er det samme. Selvfølgelig i perioder hvor jeg er meget træt, har jeg
mindre overskud og det betyder mere temperament.

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

Min omgangskreds har taklet det fint, og dem der ikke har er nok ikke længere i min
omgangskreds.

Hvordan synes du bedst, at man kan hjælpe som pårørende/venner/famile ?

Titel: Fysioterapeut, akupunktør… nu førtidspensionist og kæmpe livsnyder
Behandling:

jeg har taget Avonex igennem flere år, men det er en af synderne til depression, så er
derfor stoppet med medicin. Jeg har været medicinfri ca. 5 år, men starter op nu med
Tecfidera.

Hvorfor har du valgt denne behandling, eller hvorfor har du fravalgt behandling ?

Avonex gjorde mig dårligere både fysisk og psykisk. Jeg blev mere træt og depressiv.
Benene blev tungere og hurtigere udtrættet, Jeg har prøvet Avonex af 3 omgange og hver
samme resultat.
Nu starter jeg med Tecfidera

Tager du alternativ medicin eller behandling – og hvorfor – hvad hjælper det dig ?
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Hvordan føler du, at dit liv er i dag ?

Det er et godt liv, men savner nogle gange socialt samvær. Mangler det ifh. til at jeg ikke
længere er på arbejdsmarkedet. Mit liv er godt, selvom jeg savner at blive forelsket ;-)

Hader du din sclerose ?

nej, jeg har accepteret det og faktisk har det også nogle gode ting med. F.eks. jeg har
opnået større selvindsigt, mere tid til mig selv og mine børn. Også har jeg mødt en
masse fantastiske mennesker igennem scleroseforeningen.

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

Jeg har tidligere forklaret dem, at jeg hurtigere blev træt og havde brug for at hvile. Mit
ene barn sagde engang. at Far’s hjerne er bare ligesom en gammel computer, den kører
bare lidt langsommere

Jeg spiser sundt, tager vitaminer og mineraler ifh. til sclerosekost og undgår alt stress,
som det nu kan lade sig gøre.
Vigtigst af alt så træner jeg næsten hver dag

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

Hvor mange gange er du blevet scannet siden du fik din diagnose – og hvornår blev
du sidst scannet ?

Hvad er det værste symptom eller bivirkning ved din sclerose ?Og hvordan påvirker det din hverdag/liv ?

Jeg er blevet scannet 2 gange, en gang ved diagnose også for 1,5 år siden
side

Bare ved at lytte når behovet er der eller hjælpe med små dagligdagsting.

ja, jeg er tilfreds – men har heller ikke nogen særlige fysiske begrænsninger.

Træthed, distræt og manglende initiativ

side
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Lever du efter sclerosekost principperne ? Og kan du mærke forskel fra før og efter ?
Ja, det gør jeg for det meste og ja, jeg kan mærke forskel

Hvad har din sclerose givet dig af gode oplevelser ?

mange venskaber, tid til mig selv, tid til at passe min træning og hobbyer.

Hvordan har du det med at træne? Kan du mærke en positiv effekt, eller føler du, at
det er et nødvendigt onde?
Både og….. Jeg mærker stor effekt og har det fint med at bruge min krop og træne.

Livet har så mange farver … hvad var din farve, før du fik sclerose … og hvad er din
farve nu ?
hmmmm før var den grøn, nu er den nok mest orange

Nåh …. Men hvad er det bedste ved at have sclerose ?

Hmmmm jeg har fået mere tid til mig selv og til fordybelse. Har fået større selvindsigt
Hvad er din holdning, til den måde politikerne ser på ”os scleroseramte” ?
Jeg føler tit at jeg er en form for 2. Sortering. Altså at jeg ikke er det samme værd som
en på arbejdsmarkedet, jeg yder ikke noget til fællesskabet

Hvad ville du gøre – med få ord – hvis du havde chancen for at være sundhedsminister for en dag ?

Nyt magasin
fra Genzyme
Magasinet sætter 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

fokuserer på genoptræning/træning, så der er større mulighed for at blive selvhjulpen.
Det ville både være til gavn for den enkelte men også besparelse på den lange bane

Har du et råd til nydiagnosticerede ?
Undgå stress

Har du et råd til os andre med sclerose ?

HVOR MEGE
T
MAND ER
D
U
?
4 mænd med MS
for
tæller

TRÆT

af at være træt?

Sådan får du me

re energi

Masser af

BØF

TIP

Vidste du det om

Du kan få udleveret MAND
med MS gratis på din MS klinik

en 13’er

MS?

12 genveje til m

SEX
ere

Parforhold · Se
x · Single · Fa
r · Mad · Træ
ning · Apps ·
Gadgets · Motor
· Rejse · Viden
skab

Prioritere det vigtigste først

Hvor er du, og hvad laver du om 5 år ?

Jeg laver nok det samme, måske samme sted

Hvad synes du om det arbejde, Sclerose.info laver ?
Jeg synes de laver et fint stykke arbejde.

Hvad er din største drøm ?
At blive rask.

side
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DK-MSC-15-06-02

Slutteligt … fortæl lidt om dig selv og dit liv indtil nu
Jeg er 42 år, single, har to børn på 14 og 12 år….
Elsker mit liv og er glad livsnyder. Selvom jeg også har
gråvejrsdage, så glæder jeg mig til at blive forelsket igen. •

”Tænk engang!”
Ensomhed er et kæmpe problem, som skaber meget store vanskeligheder og somme
tider fører til selvmord. Slæbes der så oven i købet rundt på en alvorlig sygdom, da kan
det blive uoverstigeligt at overvinde ensomheden. Vi ser altid problemerne som det første,
men ofte glemmer vi at se fordelene ved ensomhed eller, som jeg foretrækker at kalde
det -alenehed.
Ensomhed og det at være alene, er to meget forskellige parametre.
Der er store fordele ved at være alene. Vi slipper for at høre på en masse sludder om alt
fra priserne på kød i Lidl og Netto, om hvor dumme alle andre måtte være og så videre.
Vi kan spise præcis det vi har lyst til, når det passer os.
Det bør der sættes pris på ved aleneheden.
Selvfølgelig er der skyggesider ved at være alene, der er ikke nogen at
dele de gode oplevelser med, men igen, der er altid to sider på en sag.
Jeg sidder og ser på det engelske ord loneliness og finder at ordet også
indeholder oneness - alenehed. Igen, der er altid to sider på en sag.
Loneliness: l -one- li - ness - One ness
At have en partner kan og er forbundet med problematikker, igen, at
være alene er også forbundet med problematikker. Vælger vi at skifte
partneren ud med aleneheden, da skifter vi blot problematikkerne ud,
men problematikken er der stadigvæk.
Hvad gør vi så, for nu er vi på den, eller?
Nej, vi kan ændre vores attitude til at være alene eller sammen med andre.
Vi kan vælge at se det vidunderlige ved at være alene, se det skønne og
dejlige ved at være sammen med andre, vi kan ændre vores attitude til
problemerne.
Det er ikke problemerne der er problemet, det er hvordan vi forholder os
til problemerne.
Lidt som med religioner, det er ikke religionerne der er problemet, men
hvordan vi relaterer til religionerne, der skaber vanskeligheder.
Alenehed kan ikke ødelægge vores lykke og glæde, men det kan vores
relation til aleneheden.
side
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Hvorfor kan vi ikke bare nyde at være alene med os selv, skal det absolut
være et problem.

De er noget, de føler de er en del af fællesskabet, de er ikke alene, de har
en identitet.

Selv elsker jeg at være alene, men jeg elsker også at være sammen med
mine medmennesker, det er en fantastisk cocktail jeg ikke vil være foruden.

Vi kan ikke se fodbold hele dagen, men aldrig er kampen stoppet, så
hænger vi i den identitets matrix igen.

Der dukker så mange fordele op når jeg er alene og når jeg er sammen
med mennesker.
I stedet for at se ulemperne, se fordelene ved situationen.
Vi kan også sidde i familien og blandt mennesker i det hele taget og føle
os ensomme, en isolerende følelse af mig og dem.
Er det ikke her vi skal tænke os og ikke dem og mig, så nyde situationen
lige nu og her og lægge problematik - hatten på hylden.
Vi fødes alene - vi dør alene og meget af den mellemliggende tid er vi
alene. (min mor vil nok sige - “gu var du ej alene, jeg var der også” - prøv
at fortælle mor noget)
Selv når vi står op hver morgen er vi alene, mærker kroppen og
tankerne, den nye dag.
Hver morgen siger jeg - God morgen mig, dejligt at møde dig igen - få en
dejlig dag i dag.
Når jeg går i seng siger jeg “godnat mig”, sov godt.
Jeg er alene med min krop, hvorfor så ikke se på fordelene, frem for ulemperne.
Det er skønt at være positiv over for sig selv, med et godmorgen, det
virker, at relatere til livet på denne måde.
En af årsagerne til denne frygt for ensomhed ligger også i identitet.
Vi formodes at have en partner, en uddannelse og venner.
Vi skal have penge, huse og biler. Jeg er kristen, muslim og tro på et eller
andet.
Det er det vi er blevet hjernevasket med, at have en identitet der duer.
At være alene er i denne sammenhæng “ no go”.
Se på fodbolden f.eks. og alle de tosser der sidder og råber op.
side
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Skilsmisse er bestemt en identitetskrise.
Nu er jeg ikke længere husbond med hus und alles, men sidder i et lille
værelse og har knap nok råd til en ostemad.
Problemet er ikke hvad jeg skal gøre, men hvem er du, der ligger problemet.
Her kommer religioner ind som en befrier, begrebet “ikke mig selv men
noget større”, der kan vi relatere vores identitet til.
Selv nyder jeg at lege med identiteter.
Nogle gange er jeg fotografen, den seriøse og useriøse, den der leger.
Andre gange superkokken i mit køkken - yes, Noma go home.
Så er jeg ham der sidder og skriver dette med stive lårbasser og øm mås.
Hele tiden skifter identiteten, hvorfor forsøge finde den eneste ene og
holde fast i den, nå det er så meget sjovere at lege med en masse andre
identiteter.
I sandhed, så behøver vi ikke disse identiteter, vi kan slippe dem.
Jeg er ensom med sclerose. Jeg er syg og duer ikke til noget.
Giv slip på de tanker, du behøver dem ikke.
Selv om kroppen er syg, så er dit sind det ikke, du behøver ikke identificere dig med din sygdom.
“Jeg er ikke den syge krop”, jeg behøver ikke identificere mig med den
sygdom.
Ensomheden kan vi transcendere på samme måde ved at sige, nej jeg er
ikke ensom, der er bare ikke nogen lige nu.
Hvordan kan vi være ensomme, når vi er vores bedste ven, eller er det
fordi vi er vores egne værste fjender
side
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Vi drøner rundt med arbejde, ægteskab og store huse.
Når vi kommer hjem tænder vi for elektronikken - radio, flimmeren,
computeren, hele molevitten.
Hvorfor gør vi det, knokler så meget - for at få et større hus.
Dum ide, for vores endelige hus er af træ, ca. to meter langt og måske 50
cm høj. Hvad er problemet. Dine børn får overskuddet.
Grunden til at vi arbejder så hård er, at vi ikke aner hvordan vi skal være
stille, at være i ro - med os selv. Vi flygter.
Lade være med at kæmpe imod ensomheden, accepter og nyd aleneheden, så forsvinder ensomheden.
Det er ikke ensomheden der forstyrre dig - du forstyrre ensomheden.

Den pletvise blå himmel sender mine tanker på himmelflugt.

Livet vil derfor ikke forstyrre dig, hvis du lader være med at forstyrre
livet.

Ud mellem universets fjerne stjerner,

Nyd juli måned og får vi en pletvis blå himmel, spring ud i de blå pletter
og nyd livet.

gennem sorte huller til uendelige multiverser.
Jeg er en del af det hele - af dig og mig.
Et fnug, et atom i universet, en bevidsthed.

Det er trods alt fantastisk - “Tænk engang” •

På den anden side af den kobolt blå himmel.
Paul-Erik Kirkegaard

Sammenhængen i helheden hænger i parallelle universer.
Ensom, troede jeg.
Sammenhæng dog uden at forstå.
Skyerne over mig danner ansigter der griner ned til mig, smilende.
Lykkelig alene, er en del af det hele.
Ensom, nej, dog uden at forstå.
I er her bare ikke lige nu.
God sommer.

Digt; Paul-Erik Kirkegaard
side
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Et af ansigterne – 2

højre side af tungen. Kontaktede derfor min egen læge, som ville sende en henvisning til neurologisk afdeling. Derefter var jeg igennem MR scanning og rygmarvsprøve.
Sidst nævnte blev jeg meget meget dårlig af. I første omgang fik jeg af vide, at jeg havde
symptomer på sclerose, da jeg kun havde haft det ene attack. Februar/marts 2009 fik jeg
med 14 dages mellemrum to attacker. Den 13/3 har sclerosen og jeg fødselsdag.
Jeg havde indtil jeg fik diagnosen følt mig meget træt og ting var svære at overskue.

Titel: Lønspecialist
Behandling-Hvorfor har du valgt denne behandling, eller hvorfor har du fravalgt
behandling ?
Jeg får ikke behandling. Har frivilligt valgt det fra. Jeg startede med rebif, som jeg
dannede antistoffer imod. Derefter startede jeg op på copaxone. Det kunne jeg heller
ikke tåle. Jeg begyndte at tabe håret.
Derefter besluttede jeg mig for at stoppe med medicin for en periode indtil, der kom
noget der kunne bruges på mig.
Men inden der kom noget til mig var jeg til et foredrag på min mors arbejde omkring
jordstråler og deres betydning. Jeg var meget skeptisk, men der stod på opslaget at man
kunne hjælpe sclerosepatienter. Foredraget var godt i gang, og jeg spurgte foredragsholderen flere gang om ting relateret til sclerosen. Da foredraget var færdigt, ville han
gerne snakke med mig. Jeg skulle tegne en oversigt over min lejlighed. Hvor min seng
var placeret. Han spurgte: hvor har du din mobil om natten. Den havde jeg til at ligge ved
siden af mit hoved, også når det ladede op. Så første skridt for mig var, at mobilen skulle
ud af soveværelset, og jeg skulle ligge med hovedet i den anden ende af sengen. Han
ville komme ud og måle op i min lejlighed i forhold til jordstråler/vandåre i forhold til
min sengs placering, og hvor det var godt for mig, at ligge med hovedet.
Da han kom ud og målte op i lejligheden, tænkte jeg flere gange, at det lige var lidt for
alternativt. Men da han var færdig med at måle op, ville han gerne prøve at heale mig.
Tænkte at det kunne der ikke ske noget ved. Men der skete noget underligt. Da han lagde
sin hænder på mit hoved og kørte dem op og ned ad ansigtetet begyndte mit hoved at
brænde indvendigt. Nævnte det for ham og han sagde, han trak dårligdommen ud af mit
hoved. Han vaskede derefter fingrene og lavede det samme nummer igen. Igen brændte
det i mit hoved. Han sagde til mig, at i løbet af 3 måneder, så behøvede jeg ikke at få
medicin mere. Jeg tænkte mit. Men en MR scanning nogle måneder senere viste ingen
tegn på sygdomsaktivitet. Sådan har det været siden da og jeg har ikke fået medicin
siden 2010.
Jeg har også været hos en ”vitamindame”. Så jeg tager dagligt mellem 15-20 vitaminpiller.

Navn: Merete H. Olsen
Alder: 34
Diagnose/årstal for diagnose...måske lidt om hvordan det begyndte, inden du fik
diagnosen
I juni 2008 begyndte min højre side af ansigtet at sove. Især højre siden af læben og
side
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Tager du alternativ medicin eller behandling – og hvorfor – hvad hjælper det dig ?
Se ovennævnte svar

Hvor mange gange er du blevet scannet siden du fik din diagnose – og hvornår blev
du sidst scannet ?
Jeg er blevet scannet 4-5 gange. Sidst jeg blev scannet var i maj 2014. Skal scannes igen
i juni 2015.

side
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Ynglings citat eller slogan:

Hvad lavede du før din diagnose - og hvad laver du nu/ også gerne fritidsinteresser?
Jeg lavede stort set det samme som nu. Jeg havde noget mere energi og mere overskud. Den gang arbejdede jeg også 37 timer. Jeg trænede en del især spinning.

Hvordan er du som menneske og person i dag ? …. Har du ændret dig efter diagnosen og på hvilken måde ?
Jeg er bestemt ikke den samme person som før diagnosen. Jeg er blevet mere eftertænksom og forsøger ikke at gå op i små ubetydelige detaljer. Siger tit til mig selv, når
noget føles unfair eller lign: jamen hvad betyder det egentligt.

Jeg er nok heller ikke det samme overskuds mennesker som tidligere. Jeg rummer ikke
så meget forstået på den måde, at jeg forsøger ikke at blive involveret i for mange ting.

Hvis du har børn, hvordan forklarede du dem så, at du havde fået sclerose?
Jeg har to små børn på 1 og 3,5 så de kender intet til min sclerose.

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

Jeg har det ganske fint. Der er selvfølgelig altid plads til forbedringer efter to fødsler.

Hvad er det værste symptom eller bivirkning ved din sclerose ? Og hvordan påvirker det din hverdag/liv?
Det værste er trætheden. Den påvirker mig dagligt. Trætheden betyder tit, at mit overskud ikke altid er stort. I forhold til mit aktivitets niveau før diagnosen, så har det helt
sikkert også påvirket min hverdag.

Har du temperament …. Og hvad gør det for dig – både positivt og negativt ?

Jeg har temperament og tror helt sikkert, diagnosen har givet mig meget temperament.
Især skal der ikke så meget til, når overskuddet ikke er så stort.
På den positive side betyder det, at jeg øver mig i at sige fra, inden jeg kommer der ud
hvor det bliver negativt og alt bliver sort og trælst. Samt at jeg derfor hurtigt kommer op i
det røde felt.

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

Synes egentligt de har tacklet det fint. Der er røget nogle venskaber, mens andre er
kommet til. Det er egentlig ikke, fordi jeg snakker så meget om min diagnose med min
omgangskreds. Selvfølgelig spørger de hvordan det går og vi får en snak om det.
I sådan en situation som at få en kronisk lidelse, så finder man ud af hvem, der er ens
rigtige venner.

Hvordan synes du bedst, at man kan hjælpe som pårørende/venner/famile?

Man kan hjælpe ved at lytte og så ellers bare være til stede. Jeg har ikke brug for at folk
synes det er synd for mig. Men mere at vi skal alle være i det på en naturlig måde. Sådan
synes jeg det er for mig og mine omgivelser i dag.

Hvordan føler du, at dit liv er i dag?

Mit liv er godt, men også anderledes end jeg havde drømt om. Havde det ikke været for
diagnosen havde jeg sikkert handlet anderledes i forhold til mine drømme for fremtiden.
PÅ den måde sætter diagnosen nogen begrænsninger.

Hader du din sclerose ?

Jeg vil ikke sige, jeg hader min sclerose. Men den er tit til besvær. Der er en mening
med alting, og så må jeg få det bedste ud af det.
Jeg har ikke haft et attack siden december 2011, så sygdommen er i ro. Men kommer
der et attack, vil jeg helt sikkert hade min sclerose igen.
side
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Lever du efter sclerosekost principperne? Og kan du mærke forskel fra før og efter?
Nej det gør jeg ikke.

Hvad har din sclerose givet dig af gode oplevelser ?

Jeg har fået nye gode venner, som jeg bestemt ikke vil undvære.
Jeg forsøger at leve mere i nuet og sætte pris på de små ting her i livet.

Hvor er du, og hvad laver du om 5 år ?

Jeg er forhåbentlig stadigvæk på arbejdsmarkedet i form af et fleksjob, men får ingen
medicin og har ingen attacker.

Hvad synes du om det arbejde, Sclerose.info laver ?

Synes sclerose.info laver et super godt stykke arbejde. Det er dejligt med et forum, hvor
man er i fælles båd.

Hvordan har du det med at træne? Kan du mærke en positiv effekt, eller føler du, at
det er et nødvendigt onde?

Hvad er din største drøm ?

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

Ellers vil jeg bare gerne ha lov til at leve et så almindelig familieliv man nu kan, når man
er ramt af sclerose og dens mange ansigter.

Nåh …. Men hvad er det bedste ved at have sclerose … ?

Slutteligt … fortæl lidt om dig selv og dit liv indtil nu
Jeg er 34 år, arbejder på et lønkontor. Er gift med Rasmus og sammen har vi Frederik på
3,5 år og Ida på 1 år.
Med to små børn er hverdagen godt fyldt op. Men der er også tid til socialsamvær, fysioterapi, pilates og varmtvandstræning.

Hvad er din holdning, til den måde politikerne ser på ”os scleroseramte” ?

Jeg arbejder indtil videre 37 timer, men bruger ca 4 timer om ugen på fysioterapi, pilates
og varmtvandstræning.
Jeg nyder at kunne cykle til og fra arbejde •

Jeg har det godt med at træne og har aldrig set det som et nødvendigt onde.

Før sclerosen var min farve lilla og nu er den rød. Stærk rød.

Det bedste ved sclerosen er de nye venskaber jeg har fået. Samt at jeg ser livet fra en
anden vinkel. For mit vedkommende en bedre vinkel. Sætte pris på de små ting i livet og
nyder at gøre de ting jeg kan, der hvor jeg er nu i forhold til sclerosens udvikling.

Synes de til tider er meget firkantet, i stedet for ”bare” at hjælpe, når der er behov for det.

At jeg kan lever uden en masse attacker og sygdommen vil holde sig mest muligt i ro.
Samt at mine børn ikke arver min diagnose. Det er min største frygt.

Der burde også være mere fokus på det i forhold til at man er på arbejdsmarkedet. Det
rummelige arbejdsmarked.

Hvad ville du gøre – med få ord – hvis du havde chancen for at være sundhedsminister for en dag ?
Sætte flere penge af til folk med sclerose og for den sags skyld andre kroniske lidelser.
Lettere adgang til fleksjob/førtids pension.

Har du et råd til nydiagnosticerede ?

Tag på de hold der er i henholdsvis Ry og Haslev.
Stol på din mavefornemmelse.
Mød andre i samme situation.
Være åben omkring diagnosen.
Undersøg ved kommunen hvilken hjælp du kan få. F.eks. har jeg til begge mine børn fået
opprioritering til pasning i nærområdet.

Har du et råd til os andre med sclerose?

Lev i nuet og stol på din mavefornemmelse.
side
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Jonas Jukebox – osteklokkeliv
Jonas´Jukebox!
Kære allesammmen!

”Kære Allesammen!
Som I sikkert ikke har kunne undgå, at bemærke – ja så har mit ”artikleri” holdt pause
– min ”JUKEBOX” Jeg havde en samtale med Kim den anden dag. Kim er et fantastisk
menneske, som jeg ved nogen af jer kender. Og som jeg holder utroligt meget af. Både
rent proffessionelt i vores arbejde, men også som menneske, og ven!

Jeg kan faktisk ikke
huske; Jo! Jeg skrev en
besked til Kim da jeg
så det seneste nr. blive
lagt op den anden dag.
Nu har jeg – vidst i 2
udgaver – ikke haft
”BOXEN” med, eller er
det 3? Det kan jeg ikke
huske!
I hvert fald: Den
hjertevarme – havde
jeg da nær sagt, der
mødte mig, da jeg
henvender mig til Kim
igen og Kims måde –
den glæde han udviste
side
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ved at ”se mig igen”!!!!!!
”You make me SMILE”
siger jeg bare.
Kim, har jeg for
længst fundet ud af,
er en ven! Kim er menneskekender! Han
siger fx til mig: ”Jeg
har holdt min mund
Jonas! Men hold kæft
hvor er det dejligt du
er i bedring og henvender dig til mig
igen”!! Jeg begyndte
at tude! Blev så glad!
Kim er der! Har hele
tiden været der, og
det vidste jeg godt.

Selvfølgelig gjorde jeg
det. Han gjorde mig
blot opmærksom på at
han vidste jeg havde
brug for ro, og nok
selv skulle henvende
mig igen. Kim forstår!
Kim har empati! Kim
er der! Det var jo bare
et musseklik – så var
han der. Jeg holder
så meget af, at kende
dig Kim! Jeg holder
så meget af jer alle
på min venneliste på
Facebook. Min egen
lille ”MS-familie” og
af mine læsere af

Jeg ved nogen af jer,
der plejer at læse mine
artikler, har haft ”efterlyst” mig. ”Hvor er
Jonas pludselig blevet
af”? Det er fantastisk
dejligt, at opleve det.
På Forum har jeg skrevet lidt opdateringer
– når jeg har magtet
det! Og hvornår gør
man så lige det? Ja det
vides jo aldrig med
bestemthed!
Kære venner! Jeg har
været syg! Jeg har
haft attack! Igen igen
igen! Jeg kender rumlen gennnem de sidste snart 8 år. Jeg er
ikke i stand til selv at
vurdere, hvorvidt det
her, har været værre
end de andre. Ikke at
det skal lyde som en
konkurrence, men ikke
desto mindre! Jeg har
– ikke overraskende –
ikke haft det godt! Udpræget træthed! Kunne
ikke finde ud af en
skid, så at sige. Alt det
jeg plejer at slås med,
x 10. Sådan føltes det
i hvert fald. Hjernen
har slået nogle gevaldige ”gnister og kløet”
Jeg har jo levet i en
konstant kortslutning,
de seneste mange
uger. Min fysiske til-

stand – bor jo på 2.
sal, har også ladet sig
påvirke. Ja hvordan
forklarer jeg nu bedst
det? Altså! Jeg har
godt kunne tulle rundt
herhjemme. Har også
tømt postkasse! Derved gået ned ad trappen! Men ved det jeg
har været så træt som
100 alderdomshjem,
har jeg også haft gummi-ben, og samtidig
var de fandeme, så
tunge altså. Men sådan
er det!
Jeg har jo før beskrevet disse her voldsomme attakker jeg
får, og hjernekløen.
Der er sådan set intet i forløbet der er
anderledes – synes
jeg da selv. Min mand
har heller ikke givet
udtryk for, at noget
har været desideret
anderledes. Han har
blot med rette konstateret: Jonas er syg!
Jonas er træt! Han har
været – han er altid
enestående! Alt det jeg
tidligere har beskrevet
med kort lunte temperament-udbrud osv
– ja det har nu heller
ikke været så meget
anderledes dennegang.
Jeg har haft det skidt
i langt tid! Ved min
½-års kontrol på
Tecfidera, i slutningen

af april, hvor jeg også
fik ny sygeplejeske,
talte jeg med neurologen om, at jeg havde
det skidt/underligt. Vi
bliver derfor enige om,
at den Mr-skanning,
der er bestilt til OKT
skal rykkes frem, såfremt jeg ikke af mig
selv fik det bedre – og
det sådan indenfor en
overskuelig fremtid.
Jeg tog hjem! Jeg kan
abstrahere fra meget!
Jeg kan finde mig i
meget! Jeg kan normalt
samarbejde med min
sygdoms attakker/udbrud. Men jeg var ikke
i tvivl: Jeg gik til d 28
maj! Det var vidst en
torsdag? Jeg begyndte
at få – jeg har ellers
været lykkeligt forskånet i flere år. Et par
år da skulle jeg mene.
Dog var jeg ikke i
tvivl; Synsnervebetændelse! Jeg ringer d 28
maj om morgenen i
sygeplejeskens telefontid! Ikke min egen
tog den! Jeg forelagde
hende sagen, og jeg
sad her i morgenkåbe
og drak kaffe! Hun
siger: ”Hvornår kan du
være her Jonas”! Jeg
smeltede! Jeg siger jer,
jeg SMELTEDE! ”skal
jeg komme NU? Jamen
jeg har ingen tøj på”!
Det var min reaktion
på det. Ja! Jeg ringer
til ambulatoriet, men
side
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havde sgu godt nok
ikke drømt om så hurtig ekspdition da. Jeg
blev helt forvirret og
sagde:”Jamen så kommer jeg kl 10:00. Jeg
skal lige have tøj på”
Vi skreg begge af grin!
”Du gør nok klogt i,
IKKE at komme nøgen
Jonas! (Det havde nok
tiltrukket diverse avisoverskrifter)
Jeg var så heldig, at
Alex, som jeg kender
rigtig godt havde et
”hul” i kalenderen, den
dag. Så da jeg ankommer til sekretær-lugen,
kan hun glæde mig
med, at jeg ikke skal
undersøges, af en
fremmed ”bagvagt” fra
skadestuen. YES!!!!!!!!
Alex er flink! Alex er
konstruktiv! Flink! Rar!
Hvad mere kan man
ønske sig. Jeg forelagde ham situationen!
Jeg har forleden dag,
så modtaget dato for
skanning, som er d 22
juli. Så må vi jo se. Jeg
har ikke endnu hørt
om, hvornår der er tid
til at få mig til ”syn”.
Det vil jeg ringe og
gøre dem opmærksom
på i næste uge har jeg
besluttet. Alex bestilte,
endvidere nogle blodprøver, som jeg gik
ned og fik taget, da vi
var færdige.
side
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Vores samtale gik
meget på; Alex siger,
at når jeg ikke selv er
spor i tvivl om hvorvidt det er synsnervebetændelse eller ej – ja
så skal det naturligvis
undersøges. Men at
jeg med Tecfidera (ny
medicin) er i stand til
at udvikle så voldsomt
et attack – både her
og der – ja så var han
– forståligt nok, ikke
sikker på, at Tecfidera
virker som det skal
på mig. Det blev jeg
sådan lidt, ”åhhh nej
altså” over. Som han
siger: Nu skanner vi
mig og så må vi jo se.
”Hvis du langsomt
– og af dig selv, begynder at få det bedre
igen, og det skulle du
gerne, så kan vi godt
lade dig fortsætte med
Tecfidera-tabletten.
Ellers er jeg bange for
vi bliver nødt til, at
tilbyde dig en anden
behandling Jonas!” Til
mit spørgsmål om evt
hvilken, var svaret:
”Godt spørgsmål”!
Siden jeg var der; Jeg
har fået det meget
bedre!!!. De sidste 14
dage, har jeg ikke haft
”flimmer”, så det går
bedre. Han kunne endvidere, til min info oplyse mig om, at jeg nu
så, klager over gener

på venstre øje. Det
”plejer” at være højere.
Men selvfølgelig kan
begge synsnerver jo
rammes! Ja sådan er
det! Jeg føler mig dog
meget bedre som sagt,
og kan nå blot afvente
disse undersøgelser,
så det gør jeg så. Nu
nyder jeg da også, at
jeg – sådan til dels
da – fungerer normalt!
Jeg føler jeg så småt
er ved at – som Alex
sagde, at være nået
tilbage til det der ligner...Et udgangspunkt!
Hvad har så evt ”trikket det? Ja det er der
jo – og kan der være
mange årsager til.
Samt at der jo ikke er
nogen der siger, det
nødvendigvis SKAL
Trikkes af noget. Det
kommer bare!
Jeg har jo før skrevet
om – og også talt med
andre i mit netværk
om, hvor vigtig ro og
stabilitet, er for mig!
Så opfører sygdommen
sig altså bedst!
Jeg har en veninde!
Rettere; Vi har et
vennepar, her i bebyggelsen hvor vi bor.
Et par, som vi har spist
sammen med. Fejret
nytår med, etc..... Min
mand har oven i købet – for nu mange år

siden, arbejdet sammen med manden. I
mange år har der så
ikke været kontakt
ml Jan og ham. Fordi
han søgte andre græsgange, og flyttede
osv. Han har så også
i mellemtiden fundet sammen med den
før omtalte veninde.
Pludselig opdager vi,
at vi bor dør om dør
med hinanden, og
begynder at snakke
sammen. Det er jo
smadderhyggeligt, at
Jan, og John, som han
hedder – ja de kender
hinanden fra så mange
år tilbage, og vi har
det bare så godt.
Maj-Britt hedder Johns
kone. Hende går jeg
også utrolig godt i
spænd med, og vi får
da også drukket en
masse kaffe, og har
det hyggeligt! Hun
siger, efter et stykke
tid til mig, nøjagtig
det samme som min
skønne højskoleveninde Karina altid har
sagt: ”Homoseksuelle
mænd! Bøsser om I vil.
For kvinder findes der
ikke bedre venner”!!
Sådan en veninde har
jeg i Karina og har haft
det i over 20 år. Hun
er fantastisk, og jeg
”elsker hende”. Vi har
lavet alt muligt sam-

men, og har et utroligt
stærkt og ubrydeligt
venskab, fordi vi har
mødt hinanden da vi
var helt unge. Også før
vi mødte vores mænd.
Hun sin og jeg min!
Da hun bor i Silkeborg,
har vi jo aldrig rendt
sammen ”til hverdag”.
Karina er der altid!
Det er et helt specielt
forhold til hinanden vi
har – Og venskab!
Jeg holder rigtig meget
af alle mine veninder
som jeg har. De har
hver især en ”gren” de
sidder på. Venner er jo
skønt! Venskaber kan
vel illustreres som et
træ, hvor grene støder
ind til midten hvor jeg
så befinder mig? Venner og veninder fra
forskellige sammenhænge, og på forskellige tidspunkter i livet!
Det er da fantastisk,
og jeg er så glad for
det. Når det fungerer!
Jeg var så udsat for,
at johns kone en dag
siger til mig: ”Hvor er
det ærgeligt du er til
den ”forkerte side” Jonas! Jeg skreg da bare
af gin af det – hvilket
hun også gjorde! Og
tænkte ikke mere på
det. Fortalte Jan det –
og igen – ja, så grinede
vi jo blot af det! Nåh!
Så en dag de var her:

” I skal bare vide I 2!
Sker der nogensinde
noget med jer, så flytter jeg sammen med
Jonas!” Igen tog jeg
mig ikke noget af det.
Før de så skal gå. Der
kom hun altså ALT for
tæt på, i det kram der,
så jeg flyttede mig
naturligvis. Sådan en
veninde kan jeg bare
ikke have, der i den
grad overskrider mine
grænser. Faktisk er jeg
– og så kan man sige
hvad man vil – men
et meget blufærdigt
menneske. Nogen vil
jo nok så mene; Hvor
blufærdig kan jeg lige
være, når jeg vælger
at dele det med jer,
som læsere? Det gør
jeg fordi jeg synes det
er relevant, og hører
med til det jeg ønsker
at fortælle. Jeg regner
jo blot med folk duttelutter videre, såfremt,
det ikke fanger jer?
Denne episode er jeg
derfor ikke i tvivl om,
som medvirkende
årsag til dette attack.
Jeg har ikke orket at
konfrontere hende
med det. Hun er meget
– opdagede jeg jo –
påtrængende, så det
har Jan simpelthen
gjort for mig, ved at
sige, at jeg har brug
for ro, og vores venskab er sat på ”off”
side
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Helt firkantet! Hvordan
kan en dame, finde på
at opføre sig sådan?
Om jeg så havde været
til kvinder – jamen så
ville jeg da hverken
eje eller have hende
altså! Jeg kan så ikke
huske hvem det lige
var, der sagde noget
intressant til mig, omkring, at det kan handle om, at hun måske
har gjort det netop
fordi hun ved at det
aldrig vil kunne lade
sig gøre, og netop pga
min seksualitet.?
Jeg ved det ikke! Jeg
er også bedøvende
ligeglad, men det gav
mig, sådan en irriter-

ende følelse indeni, og
jeg blev faktisk også
lidt bange/forbløffet
over at hun overhovedet kan finde på den
slags!
Så en masse negativitet har faret rundt i
mig, og har da bestemt
ikke påvirket dette attack i nogen som helst
positiv retning – ej
heller vægtmæssigt. Er
da blevet helt TYND!!!!
Nåh, men altså, gemalen har ligesom
klaret det for mig, ved
som sagt at sige, at jeg
skulle have ro og var
meget syg. Vores venskab med dem er ”udsat” - og på
ubestemt tid!

Der kan man altså se,
hvor meget negativitet
kan gøre. Det kan påvirke os alle afsindigt
negativt, men for mig,
og for en masse af jer
andre også, ved jeg:
Vi går totalt i BAGLÅS!
Og i mere end én forstand!
Jeg er glad for at være
tilbage stille og roligt!
Tak fordi I gad læse! •
Jonas Varbæk!

Mit jeg defineres.
Mit jeg er kristen og jøde.
Mit jeg er muslim.
Mit jeg er håndværker og soldat.
Mit jeg er skolelære og præst.
Mit jeg har en dejlig kvinde i sengen.
Mit jeg spiser radiser og ostemad.
Mit jeg køre i store biler.
Mit jeg er ingenting og rigdom.
Mit jeg er når det defineres
Mit jeg er intethed og illusion.
Mit jeg frygter ensomheden i tomheden.
Mit jeg kæmper med etiketten over intetheden.
Den store visdom den må findes.
Et sted og i alt.
Visdommen har bragt fugl til at flyve.
Har bragt mig til at skrive under skyer og blå himmel.
Hvorfor.
Spørg ej.
Det er bare sådan.

Digt; Paul-Erik Kirkegaard
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www.sclerose.info

