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Tal ordenligt !
Franciska Vesterholm
Kom med til Spanien
Jonas Jukebox vender tilbage

WWW.SCLEROSE.INFO

Velkommen

Når vinteren spiller yoyo med os …
Det sner, det er koldt … det
fryser … så regner det lidt … så
er det sjap det hele… så fryser
det en morgen og pludseligt er
det isglat … så skinner solen …
nu kommer varmen … så er det
slud … det bliver varmt igen …
så kommer kulden og det fryser.
Sådan er januar, sådan er
februar. Sådan har det altid
været. Vejret spiller yoyo.
Det gør ondt i kroppen. Mine
led skriger, mit indre
temperatur og termometer
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system går agurk.
Jeg kan ikke stå udenfor særligt
længe så bliver jeg kold helt ind
i knoglerne og tager utrolig lang
tid for at tø op bagefter.
Mange af os scleroseramte har
et underligt termometer
system. Varme apparatet virker
ikke altid efter hensigten.
Samtidig er det også super
sæson for influenza. Som rådet
har været hyppigt, og husk det
nu.

WWW.SCLEROSE.INFO

Får du feber så bliver din krop
og dit centrale nervesystem
ophedet – nogen gange
overophedet – og det betyder
at dine symptomer med
sclerose bliver forværet.
Tag en Panodil og se hvordan
du har det efter feberen er
faldet. Som altid er det vigtigt
at du holder kontakt med din
sclerose klinik.
Fortsat god Februar til alle.
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Er du på internette og søger ? ..

Bliv medlem af foreningen Sclerose.info
Sclerose.info blev stiftet I 2002, og har siden arbejdet
med information om sclerose, om at leve med
sygdomme sclerose.
Sclerose.info ønsker at der er mere og øget
information omkring sclerose, for med øget
information og viden om sygdomme bliver det
nemmere at leve med sclerose.

… det handler om at leve
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Facebook

Facebookgruppen
Som altid er Sclerose.info’s Facebook gruppe aktiv og med en god
debat – men det er vigtigt at huske på vi er alle forskellige.
Sclerose.infos Facebook gruppe vokser stødt og roligt. Vi bliver flere i debatten
og flere stemmer, og som en naturlig ting når der bliver flere, bliver der også
flere forskelligheder.
Det er vigtigt at vi huske på – og husker hinanden på – at der skal være plads til
forskellighed. Der skal være plads til holdninger som man måske ikke lige selv er
enig i eller ikke kan identificere sig med. Det er basis for en god og sund debat.
Uenighed er IKKE dårligt overhovedet. Det ville da være kedeligt hvis vi alle er
enige !!
MEN … som det er i det virkelige liv, sådan er det også i cyberspace, i den
virtuelle verden som Facebook er en del af – man skal tale ordentligt til
hinanden !!
Man skal også skrive ordentligt til hinanden – trods uenighed.
Tonen i dit indslag SKAL være god.
Vi har i administrationen (admin gruppen på Facebook) fået en del henvendelser
om forskellige indlæg hvor at tonen er for grov, og folk finder det ubehageligt.
Derfor – nu skærper vi tonen i gruppen. Admin har fået af vide at vi ikke vil
acceptere flere grove indlæg. Det nytter ikke noget.
Facebook gruppen er vigtig for os som scleroseramte hvor vi skal kunne dele
erfaringer , fortælle om vores liv, behandlinger, råd osv osv.
MEN – det skal foregå ordentligt. Grove indlæg og tråden vil i fremtiden blive
slettet.
Admin agere efter pålagt direktiv fra foreningen.
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De 1000 ansigter
Vil du være et af de nye ansigter ?
Har du lyst til at blive et af de næste ansigter i Sclerose.info’s PDF blad og/eller
på Sclerose.infos’s hjemmeside ?
I 2013 startede Sclerose.info med at bringe ansigter – os scleroseramte.
Det var en forklaring om mennesket bag diagnosen sclerosen, og det er for at vi
som scleroseramte kan forstå hinanden bedre og kan forstå den forskellighed vi
har.
Du kan her i bladet se et par af de ansigter der bringes, måden og de spørgsmål
der er og skal besvares.
Vil du være et nyt ansigt – så skriv til Berit Nielsen på e-mail berit@sclerose.info
eller kontakt Berit i vores Facebook gruppe

Velkommen til Berit Nielsen
Berit Nielsen er ny tovholder på ”De 1000
ansigter”.
Det vil sige at Berit i fremtiden er kontakt person
– og såfremt du gerne vil deltage og være et af de
1000 ansigter er det Berit du skal kontakte.
De 1000 ansigter er en kampagne som
Sclerose.info har haft siden 2013 hvor
vi præsentere os scleroseramte for
hinanden. Ideen er at vi igennem de
Berit Nielsen
artikler der laves ser hvor stor forskellighed vi har, at vi deler erfaring igennem
tekst/historie, at vi forstår hinanden bedre, og vi
ikke føler os alene med vores sygdom.
De 1000 ansigter bringes i Sclerose.info’s PDF blad (dette du sidder og læser) – og vil
blive bragt på vores hjemmeside.
Vi byder Berit velkommen ombord hos Sclerose.info og vil gerne bede dig om at tage
godt imod Berit.
// admin
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De 1000 ansigter

Franciska Vesterholm
Et af sclerosens 1000 ansigter :
Franciska Vesterholm, 44 år
Diagnosen…
Jeg fik diagnosen to dage før min 35 års fødselsdag i februar 2007 – jeg havde døjet med balancebesvær og
havde mistet følelsen i hele højre side. Og jeg havde gættet hvad problemet var, fordi min far også er ramt.
Behandling og hvorfor dette valg:
INGEN
Jeg har fravalgt medicin af enhver art, fordi jeg ikke vil forringe min livskvalitet med de svære bivirkninger
der er ved de tilbudte præparater.
Tager du alternativ medicin eller behandling, hvorfor og hvad hjælper det dig ?
Jeg træner mig ud af symptomer og bruger træning til at mindste mine skader efter attak. Derudover har jeg
brugt TRE – trauma Releasing exersices til at få spændinger ud af kroppen med og har trænet åndedræt i
mange mange år.
Hvor mange gange er du blevet scannet siden du fik din diagnose – og hvornår blev du sidst scannet ?
To gange – jeg blev scannet lige inden diagnosen og så er jeg blevet scannet, da jeg stoppede med medicin.
Ynglings citat eller slogan:
Jeg løber, styrketræner og cykler fordi jeg VIL og endnu KAN
Det er bedre at fortryde noget du har gjort end noget du aldrig fik gjort…
Hvad lavede du før din diagnose - og hvad laver du nu/ også gerne fritidsinteresser?
Arbejdede i salgsafdeling som CRM administrator og passede to små børn, hus og mand.
I dag holder jeg foredrag, træner 5-6 gange om ugen, er spininstruktør på to
bikehold tilknyttet FysioDanmark Roskilde, arrangerer bikeevents, motiverer
og rådgiver over 450 medlemmer af min facebook gruppen
”Træning med sclerose” – et netværk af scleroseramte som elsker at træne,
uanset niveau og på tværs af landsdele og skavanker.
Og pt skriver jeg på en bog af sammen navn, hvor jeg har fået spændende
aktører til at medvirke.

6

WWW.SCLEROSE.INFO

De 1000 ansigter
Hvordan er du som menneske og person i dag ? …. Har du ændret dig efter diagnosen og på hvilken
måde ?
Jeg er et yderst positivt menneske som brænder for at hjælpe andre i gang med at træne. Jeg har helt klart
ændret mig efter diagnosen, jeg er kommet i mit livs form og har lært at leve i nuet og gribe dagen og de
muligheder der byder sig – jeg ved jo ikke hvornår det ændre sig, så jeg ikke kan gøre det jeg plejer, så jeg
nyder alt hvad jeg kan nu.
Har du temperament …. Og hvad gør det for dig – både positivt og negativt ?
Selvfølgelig – jeg er et passioneret menneske, så det kan godt slå gnister. Men jeg kommer altid tilbage til
latter og kram. Det kan ikke undgås at man kommer til at støde nogen, når man forsøger at leve så ærligt og
passioneret som muligt.
Hvordan har din omgangskreds taklet, at du har fået sclerose?
Det har været svært, primært i starten – jeg har mistet folk på den konto. Min sygdom er ikke synlig og
derfor svær at forstå. Men efterhånden er tingene blevet nemmere, jeg har fundet ud af, hvem jeg kan
regne med og hvem jeg ikke skal involvere i min dagligdag. Og så forsøger jeg at bevare mig selv også når
verden uden om gerne vil gøre mig syg eller putte mig i kategorier.
Hvordan synes du bedst, at man kan hjælpe som pårørende/venner/familie?
Jeg vil helst have at pårørende/venner/familie hjælper mig ved at lytte til hvad jeg har brug for, fordi det er
jeg den eneste som kan mærke det. Jeg har ikke brug for at blive sygeliggjort, men en accept af mine
begrænsninger ville være skønt.
Hader du din sclerose ?
Nej bestemt ikke – jeg hader de symptomer, som sætter en bremse i. Men heldigvis er de ikke så mange og
så synlige særlig længe. Jeg har haft stor glæde af, at blive syg. Jeg er kommet i mit livs bedste form – det
ville jeg aldrig have været, hvis jeg var rask. Jeg har fået lov til at stoppe op og tage mit liv op til revision og
ændre det som jeg ikke synes om. Det gør man ikke særlig tit når livet suser forbi og man ikke er tvunget til
at se sig selv og sin situation. Så jeg har lært mig selv at kende helt til bunds og kan meget bedre navigerer
og regulerer mig selv og min sygdom nu.
Hvad er det værste symptom eller bivirkning ved din sclerose ?
Og hvordan påvirker det din hverdag/liv?
Det værste symptom jeg kan opleve er at være så træt, at jeg ikke
orker at tale 
Lever du efter sclerosekost principperne?
Og kan du mærke forskel fra før og efter?
Jeg lever IKKE efter sclerosekost principperne. Jeg lever efter mange af Terry Wahls principper. Jeg spiser
MASSER af kød (fra dyr med to og fire ben) og masser af æg, fordi jeg træner så meget. Det er gode
proteinkilder og jeg har aldrig haft det bedre end da jeg droppede glutenholdige fødevarer, mindskede
sukker og i stedet satte masser af grøntsager og kød på menuen 
Hvad har din sclerose givet dig af gode oplevelser ?
Jeg har mødt en masse spændende og livsbekræftende mennesker i gennem min træning og foredrag. Jeg
har gennemført og opnået så mange dejlige mål og jeg har tvunget mig selv ud af komfort zonen. Jeg ville
ikke bytte de oplevelser for dem jeg ville have haft da jeg var rask 
Hvordan har du det med at træne? Kan du mærke en positiv effekt, eller føler du, at det er et
nødvendigt onde?
Jeg kan ikke leve uden træning – så snart jeg holder pause, lister sygdommen sig straks ind og gør mig
dårligere. Jeg må stadig hive mig af sted nogen gange, men jeg SKAL igennem, fordi jeg ved at det er godt
for mig i sidste ende.
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De 1000 ansigter
Livet har så mange farver … hvad var din farve, før du fik sclerose … og hvad er din farve nu ?
Min farve før sclerosen var meget sort.
Nu er min farve grøn, gul, rød, blå, hvid, sort – ja regnbuens farver.
Nåh …. Men hvad er det bedste ved at have sclerose … ?
At jeg har fået muligheden for at vise mine børn, at man godt kan opnå noget selv om man bliver ramt af
kronisk sygdom.
Hvad er din holdning, til den måde politikerne ser på ”os scleroseramte” ?
Jeg er personlig ramt af den meget hårde og umenneskelige tilgang både politikere, forsikringsselskaber og
kommunerne ser og bestemmer over os med kronisk sygdom. Vi har ikke selv valgt men bliver i den grad
straffet. Jeg synes at man rammer ægteskaberne og børnefamilierne urimeligt hårdt.
Hvad ville du gøre – med få ord – hvis du havde chancen for at være sundhedsminister for en dag ?
Indføre fri træning for alle med kronisk sygdom – det kan langt bedre betale sig at hælde udgifterne i træning
på den lange bane.
Har du et råd til nydiagnosticerede ?
Søg fællesskaber, nogen at træne med, nogen som forstår.
Har du et råd til os andre med sclerose?
Grib dagen, tage ansvar for eget liv, vær ordentlig ved dig selv og gør en forskel for dig selv hver dag 
Hvor er du, og hvad laver du om 5 år ?
Jeg fortsætter med at motivere og inspirere folk til at træne.
Og at jeg griber de muligheder som byder sig – derfor er det
svært at sige hvad vej pilen peger. Men vil forsøge at gøre
det så lidt kedeligt som muligt.
Hvad synes du om det arbejde, Sclerose.info laver ?
KANON…
Hvad er din største drøm ?
Min største drøm er, at mine børn kommer godt på vej
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Digt af Paul-Erik Kirkegaard

Jeg lever - jeg er.
Thorleif du døde, på vej dertil!
Hvorhen?
For tidligt, meningsløst.
Spørg ej hvorfor.
Du skabte dog.
Jeg møder levende, store og skabende mennesker.
Er der blot.
Til stede - omfavner og jubler.
I ser mig, jeg er usynlig.
Underligt.
Tilstede og dog.
Jeg er der, ser og hører hvad i siger.
Det bliver mellem os.
Livets melodi flagre.
Reneste vasketøj i vinden!
Ole, Bogart, Michelsen griner med, og ad mig.
På min væg hænger Eli Benneweis, Astrid Henning Jensen, Dan Turrell og Karen Berg.
“Kaj og koen” griner med i sammen kor.
Som alle i andre.
Vores Dronning.
Sådan blev mit lod, ingen ved hvordan.
Slet ingen hvorfor.
Vær ej misundelig.
Der flyves højt - der faldes dybt, det slå ihjel.
Det gør så helvedes ondt.
Det smukke liv.
Sådan, ind imellem.
Mogens og Thorkild.
Kæmpede bravt.
I gæve gutter.
“To do is to be.
Savoire vivre”.
Foto og digt af Paul-Erik Kirkegaard
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Sclerose træning i Spanien

Du kan downloade brochuren her …
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Sclerose træning I Spanien

Du kan downloade brochuren her …

Kom med til Spanien
I samarbejde med Sclerose.info
arrangerer Vita Sana, fysioterapi
i Spanien et spændende ophold
for dig med sclerose i Sydspanien.
Opholdet bliver krydret med input omkring træning, kost, afspænding og livsstil.
Til opholdet kan du få tilskud fra Sygesikringen med en henvisning til fysioterapi.
Opholdet er fra lørdag d. 18/3 – søndag d. 26/3 2017.
Pris: 5.900,- kr. for Sclerose.infos medlemmer, inklusiv morgenmad, aftensmad og daglig træning
og foredrag.
(prisen er pr. pers i dobbelt lejlighed, der er mulighed for at tilkøbe enkeltlejlighed)
For ikke-medlemmer er prisen 7.200,Udover daglig træning, bliver du introduceret til Yin Yoga som er en fantastisk Yoga form hvor man
arbejder med fleksibilitet og bindevæv (som hyppigt er stivt hos scleroseramte)
Der er foredrag omkring kost, samt at Sclerose.info deltager i et par aftener hvor vi taler om det at
have et positivt livssyn.
Du kan kontakte Vita Sanas danske fysioterapeut, Jacob Lindgreen på telefon +34 638 592 498
eller på e-mail : jacob@vitasana.dk , om alt fra træning til det mere praktiske
(skriv en mail til Jacob, så ringer han til dig)

Som medlem af Sclerose.info kan du
opnå rabat på dit ophold I Spanien. Du
kan ligeledes som medlem opnå rabat på
øvrige arrangementer som Sclerose.info
arranger eller er medarrangør på.
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Jonas Jukebox
Jonas Jukebox vender tilbage ………..
Kære alle!
Jonas Jukebox
Efter en længere pause, er jeg nu på banen igen!
Denne, min første artikel, efter denne lange pause, og uden helt at være sikker på om jeg vendte tilbage ”på skrift”
igen – ja så skulle det vise sig at det gjorde jeg – hvilket jeg selv, er meget meget glad for.
Jeg har aftalt med Kim, at ”Jonas´Jukebox, den genopstår! Faktisk, har den aldrig været væk. Blot på stand-by,
grundet manglende overskud, og alt det fnidder-fnadder – rent kognitivt, man snart kan forestille sig!?
”Der er altid brug for dig Jonas! Tingene vil altid foregå i dit eget tempo”! Det vil derfor sige: Jeg kan ikke – og tør ikke
love, at jeg har artikel med i hver eneste udgave, der kommer fremover. Jeg er med i det omfang jeg magter. Men at
få den besked – jamen – det er da skønt. Jeg har også diverse fans på FB – ved derfor at jeg har været savnet! Tak for
det :-)
Jeg har den seneste lange tid, ikke ligefrem ”lidt” af det største overskud!
Nu er jeg – herved indgangen til 2017, gået ind i mit niende år med sklerose. Hermed kan jeg konstatere: Fysisk, har
jeg det, hverken værre, eller bedre! Jeg er taknemmelig over, at jeg har bevaret denne tilstand, og fortsat holder mig
”i gang” ved hjælp af min elskede crosser KARMA, og min lige så uundværelige rollator! Jeg har det godt!
Miner gener – og grunden til min pause herfra – ja det har ganske enkelt handlet om overskud, og det, at jeg
simpelthen blev ”sendt til tælling”, rent kognitivt – IGEN! Har jo prøvet det før, og derfor ved jeg godt, hvordan jeg
skal gøre, og ikke skal gøre, for at tackle det bedst muligt!
Jeg har længe vidst: De kognitive problemer jeg har; de er på et stadie nu, hvor jeg godt ved – eller rettere, så tror jeg
ikke en skid på, at det forsvinder/bliver bedre, end det er nu. Jeg har indstillet mig på, at jeg skal ”hænge i bremsen”
kognitivt, fremover. Det er bedre! MEGET BEDRE! Men jeg har fået nogle mén! Disse kan jeg ikke rigtig beskrive. Ikke
alle tilstande af MS kan nemlig beskrives. Jeg ved dog, at mange af jer – mine ”kolleger”, ved hvad det er for en
følelse jeg savner ord til at beskrive!
Jeg har tidligere – i sådanne perioder – i tidligere artikler beskrevet, og fortalt om min mand Jan´s rolle! Han har –
også denne gang – hver eneste dag, er det en gave, at være gift med ham! Et menneske, der kender mig bedre, end
jeg nærmest selv gør. Et menneske der ”ved det er sådan” Et menneske der siger:”Jeg kender dig skat” osv osv. Jeg
har ikke ord til – jeg kan ikke sætte ord på den taknemmelighed, jeg hver eneste dag har overfor Jan! Han er
fantastisk, og det har han – også - før jeg blev syg.....været! Nu fejrer vi til dec i år kobberbryllup! Blot os selv! Ganske
stille, uden ståhej!
Jeg har mens jeg var syg, og ikke kunne skrive her; Jeg har fået udfærdiget, et ”skriv”. Det har taget langt tid! RIGTIG
langt TID, at skrive, ved jeg sommetider blev svimmel, blot jeg satte mig på stolen her, eller kunne skrive – ja, ikke
engang 10 linier. Jeg forsøger her, at sætte ord på noget af det, der kan være svært – for os – og for vores pårørende
omgangskreds at forstå. Her har jeg måske, alligevel også ramt, noget af det jeg før sagde at man skulle være min
”kollega”, for at forstå! Tænker læsere kunne drage nytte af det? Jeg vil derfor indsætte det her, i min artikel – og
som en del af den:
”Hvis jeg i mit svar kommer til at bide hovedet af jer:
- Nej, så er det ikke fordi, jeg er fornærmet, så er det fordi, at min hjerne 'falder ud', og jeg ikke lige kan overskue
situationen.
Hvis jeg ikke spørger til en bestemt, aktuel ting i dit liv:
- Nej, så er det ikke mangel på interesse, men fordi jeg kan glemme det i samme
øjeblik, jeg ville til at spørge.Hvis jeg pludselig glider ud af en samtale med jer:
- Nej, så er det ikke fordi, at jeg ikke vil høre på, hvad I har at fortælle, så er det
fordi, mit hoved ikke længere kan rumme for mange og for lange samtaler.
Hvis jeg ser forvirret ud, når du giver mig en mundtlig besked:
- Nej, så er det ikke fordi, jeg er dum, eller du er dårlig til at forklare, men fordi
mine kognitive skader gør, at det tager mig længere tid at omsætte ord fra øre til
hjerne, især hvis du taler for hurtigt.
Hvis jeg ser opgivende ud, når du vil trøste mig med, at "alle jo kan blive trætte":
- Nej, så er det ikke fordi, at jeg underkender det, men fordi jeg opgiver at forklare
dig forskellen på, hvordan det er at være træt med og uden MS.
Hvis jeg prøver at tale om min sygdom med jer:
- Nej, så vil jeg ikke ynkes, så vil jeg blot gerne kunne tale lige så naturligt om det,
som talte vi om job, børn eller madopskrifter.
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Jonas Jukebox
Hvis jeg ikke taler om min sygdom med jer:
- Nej, så er det ikke ensbetydende med, at det nødvendigvis går godt, eller at jeg ikke vil tale om det. Så kan det være
fordi, at jeg ikke har lyst til at trække emnet ned over ørerne på dig, men i stedet ville blive glad, hvis du selv spurgte
ind til det.
Hvis jeg ikke ubetinget ser glad ud, når du prøver at hjælpe mig ved at komme med gode råd om træning eller sende
mig artikler om MS:
- Nej, så er det ikke fordi, jeg er utaknemmelig og underkender din hjælp, så er det fordi, at vi med MS konstant
kæmper med misforståelser om, at træning eller ny forskning og medicin kan gøre os raske.
Når jeg må sige nej-tak til invitationer:
- Nej, så er det ikke fordi, jeg forskelsbehandler, og/eller at der er noget jeg hellere vil med til end noget andet, eller
at du skal holde op med at invitere mig. Så er det fordi, at jeg ikke længere har kræfter til at overkomme alle
arrangementer og må derfor vælge til og fra.
Hvis du ikke hører så meget fra mig mere:
- Nej, så er det ikke fordi, at jeg ikke vil holde kontakten med dig. Det kan skyldes, at jeg ikke længere har overskud tll
at holde den samme kontakt som før. Derfor vil jeg blive rigtig glad, hvis du ikke bare glemmer mig, men tvært imod
forstår, at jeg godt kan føle mig lidt ensom og rent faktisk har brug for dig”..
Ovenstående, har jeg – udover, at være blevet helt overvældet – positivt, over folks reaktioner på det – ja så har jeg
brugt det som en slags, skal vi kalde det – uden det skal lyde for selvhøjtideligt og psykologisk (er ikke selv helt vild
med fx psykologer) Det er brugt som en slags: ”Hvad gør jeg nu? Har det skide dårligt kognitivt” - ”SELV-terapi” Jeg
bruger faktisk meget det at skrive, som terapi! Har skrevet om mit liv – fx – startede, da jeg fik diagnosen. Fandt ud
af, at det var en vej for mig, at komme videre i livet på, når man som jeg – som ALLE her i livet, kan gå hen og få ”En
torn i livet” - hvilket jeg også har kaldt det! Det ligger godt gemt her på min pc! Hvad der skal ske, med det – det ved
jeg ikke. Måske slet ikke noget! Det har givet mig, en helt speciel ballast – det at skrive, og jeg føler at den ”hjælp”,
som det er – og har været for mig – at den har ingen andre, end jeg selv, kunne finde, og begynde at bruge; ”Hjælp til
selvhjælp”! Der var ordet/beskrivelsen på det! Hjælp til selvhjælp, er for mig at se, både en livsopgave, og noget man
selv er nødt til at tage ansvaret for. Denne – min vej – en af dem – for jeg vil jo ikke om noget undvære, hverken
venner, eller det sociale netværk jeg har -ej heller på ms-fronten! Der er blot nogen ting i tilværelsen man selv er
nødt til at finde vejgen – løsningen på, og så huske, at det er for en selv. For det er nemlig ikke sikkert, at dette gør sig
gældende for andre i netværket, eller naboen. Det gælder – har jeg fundet ud af, for øvrigt, med alt det – mere eller
mindre, som vi skal løse her i livet. Men når det lige præcis gælder sklerose: Når vi skal tænke løsningsmuligheder for
en problemstilling; for de raske – måske endda såre simpel – ja det er altså ikke ens betydende med, at ”vores”
hjerner tænker ligesådan! Jeg, har jo mange – heldigvis for det - ”rose-venner”. Dem kan man tale med, vedr
eventuelle problematikker – og, af forskellig art. Dog er det ikke sikkert, at det der er afhjælpende for ”x”, også er
det for mig. Der kan helt sikkert drages nogle paraleller, men hjælpen – ja den kan være vidt forskellig, og måske, er
det slet ikke et problem der kan løses i praksis – måske for ”x”, men igen – omvendt; Ikke for mig! Meget af det jeg
bøvler med, har jeg – med tilstrækkelig mange år i rygsækken, erfaret, at det skal altså gå over af sig selv, og i sig selv
igen! Dernæst er det jo altid spændende at se, hvad man kommer til at døje med – hvis nu der er noget der har
”tænkt sig at blive hængende”??
For mit eget vedkommende – og det er mere en fysisk ting: Jeg skal nu ha´ ”fornnøjningen” af kronisk ikke
fungerende tarmfunktion. Obstipation! Nej! Jeg har ikke gjort et stort nummer ud af det, på den måde. Må blot
konstatere: Jeg må have haft noget attack-halløj der driller nerven! Det er så kun det seneste lille års tid, jeg føler
dette er blevet kronisk! Før har det blot været ferie-mave – og det, at huske at have Movikol og Dulcolax med i toilettasken på ferier. Jeg er godt klar over, at det nu er en kronisk tilstand. Derfor fik jeg en snak med sygeplejesken på
Haslev sklerose-hospital om det! Var der 4 uger, i okt 2016, og mødte de mest fantastiske mennesker! Her fik jeg
vendt, dette kroniske problem; At min tarmfunktion ikke fungerer, og at jeg derfor nu bruger både Dulcolax og
Movikol hver dag, med det for øje, at man skal passe på ”dovne tarme” - ja – men som vi blev undervist i, så har vi
allerede problemer – og man er nødt til, at skulle have afførring. Om ikke hver dag – så i hvert fald efter individuel
gænge og vaner. Hvad man har været vant til, inden der gik ”koks i maskineriet” Jeg bruger derfor, både noget for
tarmbevægelserne + noget, der virker på afføringen, ved hjælp af vand – for smidighed. Det var løsningen for mig på
det problem, der samtidig var noget, der kunne lade sig gøre at løse i praksis. Det må gøres, ved de problematikker,
hvor en sådan løsning er mulig!
På Haslev fik jeg – også denne gang, nogle redskaber til mit ”daglige liv”! Kun en hjælp! Resten skal jeg jo selv klare!
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Jonas Jukebox
Fx blev jeg på ”energiteamet” præsenteret for ske-teorien:
”I dag læste jeg noget på Facebook hos en af dem, som også læser med herinde og det ramte mig lige i hjertet!
Jeg er nogle gange blevet spurgt om hvordan det er at have en kronisk sygdom, men de fleste mennesker danner sig
deres egen mening, som ikke altid har holdt i sandheden.
Hvordan forklarer man egentlig det at have en kronisk sygdom som fibromyalgi? Hvordan forklarer man det at have
konstant smerter i værre eller mindre grad? Hvordan forklarer man det at være konstant træt og energi forladt?
Hvordan forklarer man hvilken stor indvirkning det har på ens hverdag og samliv med et andet menneske?
De færreste mennesker forstår og det kan være hårdt at blive mødt med de utallige fordomme som folk har………
Et familiemedlem har engang sagt til mig, at jeg især i starten da jeg blev syg, virkede som en person der havde
meget ondt af mig selv! Tja, jeg ved ikke hvordan du vil reagere, men hvis det liv du kender pludselig bliver taget fra
dig. Du kan ikke længere beholde det arbejde du er så glad for, du kan ikke længere dyrke sport som du plejer, du har
ikke længere energi og overskud til at se andre mennesker, du har det som om du har influenza HVER dag, du mister
din evne til at koncentrere dig i længere tid ad gangen og i det hele taget har dit liv taget en 180 grader drejning til
det dårligere – mon du så ikke også ville have bare en anelse ondt af dig selv?!?!?
Selvfølgelig skal man ud over den følelse og man skal videre, det kan stadig vende tilbage af og til, men er det
egentlig ikke meget forståeligt?
Det er svært at finde ud af hvordan omverden vil have du skal opføre dig, for hvis du griner for meget og er glad – er
du så egentlig så syg som du siger? Hvis du til gengæld er ked af det, indelukket og ikke helt så modtagelig for de
gode råd de giver dig – har du så ikke lige lovlig ondt af dig selv?
Anyway. Hos Helle læste jeg om “The Spoon Theory” og hold da op hvor det bare ramte mig lige i hjertet! Det fik
tårerne frem hos mig, så nu giver jeg indlægget videre og så kan I jo selv se, om det er med til at skabe forståelse –
eller om det måske også lige passer på DIG!
Forfatteren til Spoon Theory har lupus, som er en grim bindevævssygdom og hun har skrevet historien ud fra en
samtale hun havde med en veninde.
De er ude at spise sammen og under middagen tager vores hovedperson, Christine, sin medicin. Veninden kigger på
hende og ud af det blå spørger hun: “Hvordan føles det at have Lupus og være syg?”
Christine undrer sig lidt, for veninden HAR set hende tage medicin før. Hun har set hende være nede. Græde af
smerter. Være træt. Melde afbud til aftaler. Være med til samtaler hos lægen. Osv osv osv. Så hvad mere er der at
vide?
Christine mumler noget om piller, undersøgelser osv, men veninden bliver ved: “hvordan FØLES det – ikke fysisk og
sådant, men hvordan føles det for DIG at være syg”. Så Christine kigger sig lidt omkring og ved ikke helt hvad hun skal
svare. For efter års venskab kender veninden jo udmærket til den MEDICINSKE betegnelse for lupus. Men det er ikke
det, hun vil vide noget om.
Christine kigger sig lidt rundt på bordet for at få hjælp til at svare på spørgsmålet, for hvordan kan man svare på et
spørgsmål, som man reelt ikke selv kan svare på? Hvordan forklarer man en anden person om hele dagens aktiviteter
og konsekvenser og de følelser som der kommer ud af dem? Ting som er normale kan i sygdomssituationer være som
at bestige bjerge. I stedet for at give op dér og sige: “Tja, det ved jeg faktisk ikke”, fødes i det øjeblik “ske-teorien”.
Christine samler samtlige skeer omkring sig i hænderne, og giver dem til veninden. “Værsgo, du har Lupus”. Og så
forklarer Christine at forskellen mellem at være syg og rask er det at skulle træffe valg eller hele tiden være sig
bevidst om ting, mens den raske person ikke tænker så meget over dagens valg.
Den raske person lever sin daglige “luksus” uden at træffe valg for hver enkelt detalje – og det er en gave som de
fleste tager for givet. De fleste mennesker har en dag foran sig med masser af muligheder, når de står op. Og de har
energi til at gøre lige præcist hvad de har lyst til i lige præcist det øjeblik tanken kommer til dem.
Skeerne i venindens hænder skal illustrere dagens handlinger. Hun skal holde dem således at Christine kan tage dem
fra hende igen, fordi de fleste af os der rammes af sygdom oplever et “tab” af et liv de engang kendte. Så hvis
Christine har kontrollen med at tage skeerne fra veninden, vil veninden vide hvordan det føles når noget andet, i
dette tilfælde Lupus, har kontrollen over én.
Veninden forstår ikke helt hvad det går ud på. Det er sikkert bare et sjovt indslag af de mange, som de altid har, når
de er sammen. Men Christine er meget alvorlig og beder veninden om at tælle skeerne. Hver ske skal illustrere en
handling. Og alle skeerne illustrerer dagens energi-niveau. “Jamen jeg skal da bruge flere skeer – her er kun 12? “Nej,
dét der er hvad du får!”, hvorefter veninden ser lidt skuffet ud, og så ved Christine at hun har fat i noget af det
rigtige. “Vær bevidst om hvor mange skeer du har, og tab ikke nogen af dem – husk på at du har Lupus”.
Så bliver veninden bedt om at opremse alle de ting som hun foretager sig gennem dagen. De sjove ting kommer på
bordet. Forfra! Husk på at hver ting koster en ske!
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Jonas Jukebox
Den første opgave bliver lavet om til “jeg gør mig klar til at gå på arbejde”, hvorefter Christine flår en ske ud af
hånden på veninden. “NEJ! Du kæmper for at få dine øjne op og indser at du allerede er sen på den – du sov ikke
særlig godt sidste nat. Du kravler nærmest ud af sengen, og tvinger dig til at spise morgenmad, for hvis du ikke får
morgenmad kan du ikke tage din medicin. Og hvis du ikke tager din medicin kan du ligeså godt lægge resten af
dagens skeer fra dig, og imorgens med!” Christine tager altså skeen, og det går op for veninden at hun ikke engang
har fået tøj på endnu! At gå i bad koster en ske. At komme i tøjet endnu en ske, hvorefter Christine forklarer at det
ikke altid er ligetil at komme i tøjet. Måske gør fingrene så ondt den morgen at det at bruge noget med knapper er
udelukket. Måske skal udslet på armene skjules af lange trøjer. Måske skal der gøres ekstra ud af håret fordi det
falder af. Og så er der hurtigt gået 2 timer. Og et par skeer.
Allerede før veninden kommer på arbejde er der røget 6 skeer. Christine forklarer hende derfor at nu skal hun nøje
overveje hvordan resten af dagen skal gå. For der er kun 6 skeer. Og når de 6 skeer er brugt, er der ikke mere energi
tilbage. Nogle gange kan man “låne” af imorgens skeer, men så skal man huske på at man har de skeer færre.
Samtidig vil man hele tiden skulle have i baghovedet om imorgen bliver dagen hvor man vågner op forkølet, eller
med en anden infektion, hvor leddene går i selvsving eller hvad kroppen nu kan finde på at præsentere én for. Det
kan man ALDRIG spå om. Så det er en god ide at passe godt på skeerne.
Veninderne gennemgår resten af dagen og veninden finder ud af at det at springe frokost over kan koste en ske, at
stå op hjem i bussen kan koste en ske, at sidde for længe ved computeren kan koste en ske. Christine tvinger sin
veninde til at tænke anderledes over tingene, for det gælder om ikke at løbe for mange ærinder – der er jo også en
middag til aften, der skal spises. De snakker videre om dagens begivenheder, som de forestiller sig til, og så er
veninden sulten. “Ok”, siger Christine, “men du har kun 1 ske tilbage. Hvis du laver mad, har du ikke energi nok til at
vaske gryderne op efter dig. Og hvis du tager ud på restaurant kan du være så træt at det ikke er sikkert for dig at
køre hjem”. Christine forklarer også at på det tidspunkt er hun sikkert også så træt at hun ikke ORKER at lave mad.
Veninden beslutter sig for suppe – det er trods alt ikke vanskeligt. Igen pointerer Christine at hun kun har én ske
tilbage – og hvad skal den bruges på? Ud at lave noget sjovt – mødes med veninder på cafe, gøre rent, vaske tøj…
men du kan ikke gøre det hele. Du bliver nødt til at prioritere. Og nu forstår veninden hvordan det er for Christine, og
hun sidder med tårer i øjnene og siger: “Christine, hvordan kan du gøre det? Hvordan kan du gøre det her hver evig
eneste dag?” Christine forklarer at nogle dage er værre end andre dage, nogle dage har hun flere skeer end andre.
Men hun ved at hun kan aldrig få det til at gå væk, hun kan aldrig glemme det, og hun er tvunget til altid at tænke
over det.
Roligt tager Christine en ske op af lommen og giver den til veninden mens hun siger: ” Jeg har lært at leve mit liv med
en ekstra ske i lommen, du er nødt til at være forberedt”. Og Christine fortsætter: “Det er hårdt og den hårdeste ting
jeg skal lære er at geare ned. Selv den dag idag kæmper jeg mod det. Jeg hader at føle mig udenfor, hader at måtte
vælge at blive hjemme eller undlade at lave ting som jeg gerne ville lave”. Alt hvad der er let for andre vil for en med
diagnosen være 100 jobs i ét. Man skal holde øje med hvordan vejret er, holde sig varm, sætte en strategi som om
man var på vej i krig. Og her er forskellen ml. syg og rask. Der skal planlægges ned til mindste detalje. “Det er den
smukke mulighed bare at kunne GØRE uden at TÆNKE. Jeg savner den frihed. Jeg savner det ikke at skulle tælle
skeer”, siger Christine.
Da de går ud fra restauranten og giver hinanden et knus siger Christine mens hun holder den ene ske i hånden: “Det
er ok. Jeg betragter det egentlig som en form for velsignelse, fordi jeg er tvunget til at tænke over alt jeg foretager
mig. Er du klar over, hvor mange skeer der går til spilde blandt mennesker? Jeg har ikke plads til spildt tid eller en tabt
ske, og jeg har valgt at bruge min ske sammen med dig!”
Her bli´r man altså VIRKELIG gjort opmærksom, på virkelighedens verden! Den er jo en sindsygt god illustration på det
– man måske ikke selv sådan lige, ”med de bare næver kunne finde ord for/til!
Jeg havde et skønt ophold! Denne gang med noget i bagagen hjem, som jeg ikke fik på de andre ophold jeg har været
på. Korte, såvel, som lange. Jeg tror – har jeg tænkt på, efter jeg kom hjem sidst i okt 2016, at det handler om: Jo
flere år med sygdommen! Desto større indsigt! Ikke desto mindre giver det sgu mening i mine ører – endog i
skrivende stund!
Tak fordi I gad læse!
Fortsat godt nytår!
Jonas Varbæk!
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Digt af Paul-Erik Kirkegaard

Jeg vil flyve højt, se fremtiden.
Ørkenen.
Du ender en dag.
Havet vil møde mig, stormende, stort.
Ydmygheden, respekten.
Redder mit liv.
Storheden, fængsler mit sind.
Mærkelige, underlige klode.
Lammer min bevidsthed.
Undren.
Mine ben nægter.
Hjernen kommanderer.
Hvad nu og hvis.
Lev.
Spørg ej.
Slet ikke hvorfor.
Fængslende rejse,
hvorhen vil jeg ikke vide.
Fremtid!
Er du din egen?
Jeg er med til trods.
Min krop, mit sind.
Du underlige himster-gims.

Foto og digt af Paul-Erik Kirkegaard
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Vil du hjælpe Sclerose.info

Bruger du tid på at søge rundt på internettet for emner der er relateret til sclerose ?
Læser du nyheder om sclerose forskellige steder på nettet ?
Vi vil rigtig gerne bruge din hjælp til at hente nyheder ind – artikler - der omhandler
sclerose eller sclerose relateret.
Er du interesseret i at vide mere send en e-mail til admin@sclerose.info
// Admin

Som medlem af Sclerose.info kan du
opnå rabat på dit ophold I Spanien. Du
kan ligeledes som medlem opnå rabat på
øvrige arrangementer som Sclerose.info
arranger eller er medarrangør på.
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På bar bund

Du kan downloade “På bar bund” her

På bar bund
For nogle år siden fik Paul-Erik Kirkegaard og Kim Gelser idéen at lave en billede bog til
nydiagnosticerede med sclerose.
Når man får stillet diagnosen eller oplever en anden traumatisk oplevelse som gennemgår man nogle
faser – 5 faser.
Den første fase – det er chokket – og det var den fase som skulle beskrives i billeder.
Mange gange blev vi spurgt – hvorfor kun billeder ?
Når lægen sidder der med bedrøvet ansigt og siger de der ord : Jeg er ked af at sige det men du har
sclerose ……… så stopper det hele. Man ryger ind i en osteklokke … man kan se det hele lidt forvrænget,
man kan høre det hele men lidt forvrænget.
Livet, systemet, kroppen går i stå. Man ved faktisk ikke rigtigt om man skal være ked af det, sur, angst
eller glad fordi nu fandt man da heldigvis ud af hvad der er galt … ?!?!?!?!
Lige der … der forstå man ikke tekst. Der kan hjernen ikke kapere tekst – sider – forklaringer – men den
kan forholde sig til billeder, uden megen tekst.
Hæftet er blevet udleveret i 5000 eksemplarer på kliniker landet over or blevet downloadet 9625 gange

Du kan downloade “På bar bund” her
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På bar bund

I chok fasen, der handler det om eksistens.
Man tænker over livet, kærligheden, familie, job eller uddannelse, fitidsinteresser, man tænker
over fremtiden, eller som man tænker lige i det øjeblik … Jeg har ingen fremtid !
Det er nemt for os ”gamle” med sclerosen at besvare det hele, ja !
Men når man står midt i chokket, så høre man ikke det logiske og fornuft – det kan man ikke.

Du kan downloade “På bar bund” her
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