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Velkommen

Du har selv ansvaret for din sclerose.

WWW.SCLEROSE.INFO2

Sammen med diagnosen sclerose, kommer der en masse spørgsmål.

Det er både spørgsmål om eksistens – livet – fremtiden – kan/kan ikke – skal/skal ikke – og det er spørgsmål 
om mulighed for støtte(både resourcer og økonomisk), hvad kan man behandlingsmæssigt, medicin eller ej, 
sygehus, klinik, læge(r), undersøgelse(r) osv osv.

I en periode, der både kan være kort eller lang, der roder alting og man har svært ved at tage en beslutning. 
Tingende tager beslutning for en selv. Man føler at man er blevet passager i sin egen bil – og billedligt 
forklaret så er faktisk røget om på bagsædet. Man kan sådan set ikke ret meget andet end bare prøve at 
spænde sikkerhedsselen og holde fast.

Det er en meget skidt periode, og selvom man prøver at kaste sig frem på føresædet og overtage styringen, 
så går det sjældent godt.
I den her periode er det vigtigt at ens pårørende træder i karrakter, men det er ligeså vigtigt at vi som 
scleroseramte lader de pårørende få plads til at hjælpe til.

Når man senere (og der kan virkelig gå lang tid) får styringen tilbage er det vigtigt at du gør dig klart… DU har 
ansvaret. Det er dig der tager valg. Det er dig der selv kan bestemme hvad du vil eller ikke vil.
JA ... Sclerosen kan sætte nogle begrænsninger op. JA .. Der kommer nogle udefra påvirkninger eller 
situationer du intet kan gøre ved og som du bare MÅ og SKAL følge. Sådan er det for alle mennesker, der 
sker ting udefra man ikke har kontrol over.
Du har ansvaret for din sclerose, uanset hvad. Du bestemmer behandling, hvad du vil eller ikke vil.
Der sker ting som du så må tilpasse – men du har ansvaret.

Kim

http://www.sclerose.info/
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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

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


At få foretaget MRI skanning er
meget vigtigt.

I forbindelse med at man får stillet sin 
diagnose der bliver man skannet.
Det er en del af undersøgelserne der 
laves i forbindelse med diagnosen .
Det er en vigtig del af diagnosen –
man kan se evt. plags, samt at en MRI 
er med til at afskrive andre 
”muligheder” end sclerose.
Men efterfølgende er det også vigtigt. 

En MRI er med til at give et klart 
billede af udviklingen af din sclerose 
for  din læge.  Sammen med de 
kliniske undersøgelser som bliver 
foretaget
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MRI

MRI skanning

Der er umiddelbart ingen regler eller standarder for, hvor ofte du skal have en 
MR. Men hvis man følger mange behandlings steder i udlandet , foreslår de 
fleste læger årlige eksamener. (endda hvis det er muligt, foreslås det også, at 
du har scanningerne udført på samme scanner, så du lettere kan sammenligne 
scanningerne.)

Typer af scanninger 

Generelt er der fire forskellige typer scanninger, der kan bruges  ved 
diagnosticering af sclerose (MS) diagnose samt til opfølgning (undersøgelser) 
efterfølgende:

Ryggmargs billeddannelse: Denne scanning viser skader langs rygmarven, der 
kunne være sket på forskellige tidspunkter i forskellige områder.

T1-vægtet: Denne MR-scanning af hjernen anvender en intravenøst injiceret 
væske (kontrast væske) for at hjælpe lægerne med at se læsioner tydeligere. 
Væsken hjælper med at spotlight områder, der har betændelse. Mørke pletter 
kan også ses. Det menes at disse kan vise områder med permanent skade på 
nerverne.

*1

*1 Kilde healthline.com

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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MRI

MRI fortsat …

T2-vægtede: Billeder fra denne type 
scan kan fortælle lægerne om nye 
og gamle læsioner i vævet.

Fluid-dæmpet inversion Recovery 
(FLAIR): 
Billeder fra denne type (af hjernen)
kan fortælle lægerne om læsioner, 
der er relateret til MS.

Det er meget kort beskrevet omkring typer af skanninger der foretages.

Hver gang du som scleroseramt er til undersøgelse hos din sclerose læge på din sclerose 
klinik, foretager din læger nogle kliniske undersøgelser (neurologiske undersøgelser).

Dette giver din læge en del af et billede af hvordan det går – og din læge udfylder et 
skema hver gang – din score – hvilket er super godt fordi han altid kan følge med i 
hvordan han mener det går (MENER).

Mange/nogle/en del læger sørger for at patienter bliver skannet en gang om året.
Sådan som de fleste læger mener at man bør gøre.

En MR skanning giver en læge et klart og fuldstændig billede af udviklingen af sclerosen.
Uanset kliniske undersøgelser – og spørgsmål om hvordan det går med dig … så giver 
MRI skanningen et helt og klart billede af din situation.
Når man sammenligner med de tidligere skanninger / billeder – så har man et klar 
billede af udviklingen.

Der findes angreb – det hedder ”blinde angreb”.
Det er et angreb eller aktivitet som er så ”lille” at den ikke bliver registreret af os.
… okay, nogen gange så ved vi godt der er et eller andet der ikke er som det skal være, 
men vi henslår det.

Den aktivitet som ikke bliver noteret af lægen (om vi ved det eller ej) kan få en megt
stor betydning for udviklingen på længere sigt.
Når lægen IKKE ved hvad det helt klare billede af udviklingen er, så kan lægen IKKE 
foreslå ændring af behandling (om det er medicinsk eller andet)

Lægen har IKKE et klart billede – MRI skanning er virkelig nødvendigt.

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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MRI

I Facebook gruppen spurgte vi for nyligt.
Hvor tit bliver du skannet (MRI) ?

49% får foretaget en MRI skanning hvert år, 
hvilket er det som de fleste læger foreskriver eller 
tilråder.

9% får det foretaget hyppigere end 1 år, hvilket 
kan skyldes en eller anden form for udvikling eller 
interesse i den enkeltes sclerose, at man deltager 
i et forsøg der kræver skanning som en del af 
forsøget.

Men det er altså bekymrende at der er 21% der 
har gået længere end 1 år. Nogle mere end 10 år.

Derudover er der en gråzone gruppe på 21+16 %.
Dem der bliver skannet hvis et registreret angreb 
rammer, eller man skifter medicin.

Det kan jo være ”længe” siden ….

Det er simpelthen ikke godt nok.

Risikoen for at sclerosen pludselig tager en 
negativ og voldsomt drejning er stor.
De blinde angreb. Den skjulte aktivitet.

Man bliver nød til at se sclerosen lidt som et 
korthus. Man kan fjerne mange kort uden der 
sker noget … man et kort kan ændre det hele 
pludseligt.

De blinde angreb kan være de kort der fjernes 
uden der sker noget. Og hvis man er uheldig en 
dag så ….

Udviklingen behøves ikke kun være den fysiske del – kroppen, men det kan være den 
kognitive del 

Du skal sørge for at du bliver skannet. Du må tale med din læge, og hvis du har svært ved at 
få det sagt, så bring en pårørende med, en der får spurgt om det. En der ”kræver” det.
Lad vær med at accepter grunden ”jamen det går jo godt nok med dig”

// Admin

Sådan så afstemningen i Facebook gruppen ud

MRI fortsat …

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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Annonce

http://www.multipelsklerose.dk/
http://www.sclerose.info/
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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.

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

Vil du hjælpe Sclerose.info

http://www.sclerose.info/
http://sclerose.info/medlemskabpriser/
mailto:admin@sclerose.info


Annonce
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Digt af Paul-Erik Kirkegaard

Så  ansigter.
Undredes, spørgende!

Vi mødtes.
Du er så smuk.

Engel. 
Her sidder jeg.

Mødtes med - spørg ikke hvem .
På den der plet.

Skæbnens plet, måske.
Den plet hvor “det” sker?

Mødte flere kendisserne selv.
Flere end flest.

Skæbne, gjorde ondt.
Sådan.

Ser solen stå op.
Serengeti, falder til ro.

Slåes ihjel og ædes.
Ubegribeligt!

Selv er jeg blevet grøntsag. 
Vegetar!

Sådan lige for et øjeblik.
Orker ikke kampen.

Måske!
Overgivelse.

Syn, krop og kontrol, mindre smerte!
Bare lidt frihed, engang imellem, for et kort øjeblik.

I satans guder, tak for hjælpen! !!
Lange nudler.

Japan, Her må jeg slurpe dem, med lyd.
Hvad ellers.?

No kebab.
Ubegribeligt forvirrende, smukke mennesker.

Vidunderlige.
Hvorfor giver 2 plus 2 fire?

Det skal give fem eller flere.
Rejsende langt.

Smertende, ødelæggende sygdom.
Optimismen, sejrende sejl.

Vinder til sidst. 
Engang. 

Ventende.
Sorte smukke grenes optimisme.

Vidunderlige forår.
Forrygende livsglæde  til trods.

Den satans sygdom.
Foråret hænger i vinters sorte grene.

Der er varme derude.
Vi vinder - trods  modgang - til sidst :)

Håbets sejr, trods modgang. 
- Tror jeg –

af Paul-Erik Kirkegaard

http://www.sclerose.info/
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Din læge

Hvem er din læge ? – din
ankerlæge – ham/hende der
kender dig og kender dit forløb

10 år siden da jeg blev 
behandlet i Danmark da 
havde jeg en ankerlæge.
Man forsøgte altid at jeg så 
min ankerlæge (ham jeg 
kaldte MIN læge) hver anden 
gang jeg var til undersøgelse.

Det var en regel man havde 
dengang – jeg tror ikke det var 
lov … (dengang)

Som scleroseramt var det rart 
ikke ALTID at skulle se et nyt 
ansigt – en ny læge – forklare 
de samme og samme ting.

Din læge !

Som en god bekendt engang sagde til mig da fortalte at jeg har sclerose… aahhh, du er 
medlem af foreningen ”Mød nye mennesker altid”
Det er sjovt ☺ … men i virkelighedens verden er det ikke sjovt altid at se et nyt ansigt –
en der lige skimmer ens journal imens vedkommende mumler … Nååhhh… hvordan går 
det, har der været noget siden du sidst har været her …

Det er ikke godt nok – at når man har en kronisk sygdom, så skal man hele tiden ændre 
læge – skifte ansigt.

DET ændre sig snart – DET bliver bedre.
Der er vedtaget en ny lov – og denne skal implementeres inden udgangen af næste år.
Den starter med at blive implementeret i år for de kræftramte.

Det kommer ikke til at hedde ”ankerlæge” men ”patientansvarlig læge”

Og det er vigtigt.
Jeg bliver kontaktet af ”mange”, især den yngre del af scleroseramte som føler det er 
svært ikke at have den samme læge og føle at man bare er en patient.

Man er et menneske – man er Hans Peter Jytte eller Charlotte – ikke patient nummer 
X7465.

http://www.sclerose.info/
http://www.sclerose.info/
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Din læge

Definition af den patientansvarlige læge

Dette er definitionen – ifølge Hvidbogen for patientansvarlige læge – udgivet af SUM 
(Sundheds- og Ældreministeriet) 

Den patientansvarlige læge er en navngiven læge, som er udpeget til at bære 
det overordnede ansvar og overblik for en given patients forløb på sygehuset. 
Den patientansvarlige læge er ikke fagligt ansvarlig ud over eget speciale eller 
behandling, men har en funktion som koordinator og bagstopper/tovholder for 
det samlede udrednings- og behandlingsforløb. Endvidere skal patienten kunne 
søge til sin patientansvarlige læge, hvis han eller hun er i tvivl om noget i forhold 
til sit udrednings- og/eller behandlingsforløb på sygehuset. 

Respekten for os som scleroseramte, 
den kronisk syge, stiger.
Vi får en person som har ansvaret for 
at rådgive os og sikre at vi behandlings-
mæssigt får de rette muligheder.

De læger der behandler os i dag –
de læger vi bliver undersøgt af –
de er IKKE dårlige.
Det er jo de samme læger (hyppigst)

Men forskellen er at nu er Dr.Peter
(vilkårligt navn) min ankerlæge, 
min patient-ansvarlige læge.

Det betyder at Dr.Peter kender mig. Han skal ikke til at se min journal igennem for at se 
at jeg er diagnosticeret d 1 marts 1994. Han skal ikke se igennem de seneste 3-4 kliniske 
score (undersøgelses formularer der udfyldes). Dr. Peter kender forløbet.
På de møder som læger og behandlere har – der er der i fremtiden en læge – Dr.Peter –
der faktisk kender til behandlingsforløbet – der kan rådgive langt bedre med den 
behandlingsplan der lægges.

Det der de senest år har været meget meget frustrerende for os scleroseramte – det 
bliver bedre.
Din kommende patientansvarlige læge får patient ansvar overfor dig!

MEN MEN MEN … du er stadig ansvarlig overfor dig selv.
Ansvaret for din sclerose – beslutningerne – det er dine og dit ansvar

Husk det nu !

Din læge – patientansvarlige læge

Billede af samtale med lægen fra folderen ”På bar bund”
Mia Wolfbrandt og Mads Ravnborg

http://www.sclerose.info/


MEN – nu kommer din læge til at kende dig.
Du kan meget nemmere stille dine spørgsmål.
Du bliver inddraget i hele processen om dit helbred på et helt anden måde … i 
fremtiden bliver du IKKE BARE et nummer.
Du skal presse på – du skal sørge for at den process bliver god for dig.

Uddrag fra Hvidbogen for patientansvarlige læge – udgivet af SUM (Sundheds- og 
Ældreministeriet) 

Den patientansvarlige læge er ansvarlig for, at der skabes tryghed, sammenhæng 
og overblik for patienten. Patienten skal opleve, at der er en læge, der kender 
dem, og som de kan gå til med bekymringer. 

Dette er godt nyt for os scleroseramte !!

Det vil hjælpe alle og det vil gøre frustrationerne mindre.

Samtidig vil det OGSÅ hjælpe lægerne, sygeplejerskerne, behandlerne, for i bund og 
grund er det jo samme frustration de har – bare omvendt.
Det er IKKE tilfredsstillende for dem at de ikke kan følge en patient.

Så denne nye lov og praksis den hilser vi velkommen.

På de næste par side kan du læse den pressemeddelelse som SUM (Sundheds- og 
Ældreministeriet) har udsendt.

Kim Gelser
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Din læge

Din læge – patientansvarlige læge

http://www.sclerose.info/
http://www.sclerose.info/
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PRESSEMEDDELELSE – Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner har i

samarbejde med flere faglige organisationer og patientforeninger indgået en aftale

om en national model for patientansvarlige læger. Det skal øge patienternes tryghed

og kvaliteten i behandlingen i det danske sygehusvæsen. 

Patienter i det danske sygehusvæsen må ikke være i tvivl om, hvem der er ansvarlig for deres
behandlingsforløb, og hvem de skal opsøge, hvis de savner viden om deres situation eller sygdom. 

Alle patienter skal derfor have en særlig patientansvarlig læge, der tager ansvar og skaber en oplevelse
af sammenhæng, tryghed og kontinuitet i behandlingen. 

Det løfte gav regeringen i sit regeringsgrundlag, og Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner
er nu i samarbejde med en række faglige organisationer og patientforeninger blevet enige om en aftale
for, hvordan patientansvarlige læger skal udbredes, og hvordan lægerne og resten af sygehusvæsnet
overordnet skal arbejde med den nye rolle.

LÆS: "Politisk aftale om national model for patientansvarlige læger" (PDF)

Regeringen og Danske Regioner blev i aftalen om regionernes økonomi for 2017 enige om at indføre
patientansvarlige læger – på sigt til alle patientgrupper i sundhedssystemet. I oplægget til Kræftplan
IV har regeringen også lanceret en målsætning om, at mindst 90 pct. af alle kræftpatienter skal opleve
at have en patientansvarlig læge i 2020. 

Især for patienter med langstrakte og komplicerede forløb skal den patientansvarlige læge minimere
svigt og forglemmelser i overgange mellem afdelinger, sygehuse og sektorer. 

”Alt for mange patienter oplever i dag, at der mangler overblik og koordination, når de bevæger sig rundt
i det danske sygehusvæsen. Det skal vi gøre noget ved. Med aftalen om den patientansvarlige læge baner
vi vejen for en ny kultur og organisering på sygehusene, som skaber større tryghed for patienterne. 

Vi skal sikre, at der altid er én person, som har styr på, og ansvar for, hvad det næste skridt i et
behandlingsforløb er”, siger sundheds- og ældreminister Sophie Løhde. 

”En læge, som tager ansvar for patientens forløb og inddrager patienten, er blandt de største ønsker hos 
patienterne, og det sørger vi nu for. Arbejdet begyndte sidste år med planen for ’Borgernes Sundhedsvæsen’,
og patienterne skal være trygge ved, at én læge både har overblik over behandlingsforløbet og har det

overordnede medicinske ansvar. Det er den helt rigtige vej at gå, når vi skal indstille sundhedsvæsenet
mere på patienternes præmisser”, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner. 

Flere principper bag aftale
Modellen om den patientansvarlige læge hviler på flere principper. Af dem kan nævnes:
•Den patientansvarlige læge er ikke altid behandlende læge, men ansvarlig for at patientens behandlingsplan
følges, og at der sker fremskridt.
•Der er ikke tale om en vagtordning, hvor den patientansvarlige læge skal være tilgængelig 24/7.
•Den patientansvarlige læge koordinerer patientforløbet i tæt samarbejde med andre relevante faggrupper.
•Den overordnede model kan tilpasses lokalt mellem de enkelte specialer og afdelinger inden for rammerne
af den nationale model.

LÆS: ”Uddybende forståelse til aftale om national model for patientansvarlige læger” (PDF)

Den videre proces
Aftalen om en national model for patientansvarlige læger er udformet i samarbejde med Overlægeforeningen, 
Yngre Læger, Dansk Sygeplejeråd, Danske Patienter og Kræftens Bekæmpelse. 
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Pressemeddelelse fra Sundheds og Ældreministeriet

…. Fortsættes på næste side

http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspolitik/2016/November/~/media/Filer - dokumenter/2Politisk overligger om aftale om national model for patientansvarlig l%C3%A6ge.ashx
http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspolitik/2016/November/~/media/Filer - dokumenter/Uddybende forst%C3%A5else til aftale om nationale model for patientansvarlig l%C3%A6ge.ashx
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Den praktiske udformning af modellen afventer nu evalueringerne af over 20 pilotprojekter med patientansvarlige
læger ude i regionerne, der allerede er sat i gang, og som løber frem til slutningen af i år. 

På baggrund af evalueringerne udgiver Danske Regioner i starten af 2017 en hvidbog, som indeholder en definition 
og beskrivelse af konceptet for patientansvarlige læger. 

Regeringen og parterne genbekræfter dernæst aftalen, og regioner og faglige organisationer vil så – sammen med 
patientforeningerne – tage afsæt i hvidbogen for at kunne rulle den nationale model for patientansvarlige læger ud
til patienterne fra 2017. 

Regeringen vil desuden søge Folketingets opbakning til at afvikle den nuværende kontaktpersonordning, der blev
indført i 2009. 

Yderligere oplysninger: 
• Presse- og kommunikationsrådgiver Claus Bøggild, mobil 22 82 84 37 
• Jon Bøge Gehlert, presserådgiver Danske Regioner, mobil 21 15 29 10.

Pressemeddelelse fra Sundheds og Ældreministeriet

Sclerose.info vil holde øje med at der rent faktisk sker en ændring.

Vi vil også bede dig som scleroseramt om at holde os informeret om din oplevelse og hvad det 
betyder for dig når implementeringen starter

Du kan altid sende en mail til admin@sclerose.info og du er også meget velkommen til at 
skrive direkte til mig kim@sclerose.info eller sende en besked på Facebook

Kim Gelser

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.

http://www.sclerose.info/
mailto:admin@sclerose.info
mailto:kim@sclerose.info
http://sclerose.info/medlemskabpriser/
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Facebook

Facebookgruppen
Sclerose.info vokser stille og roligt, både i foreningen og medlemmer. Samt på Facebook.

Facebook er blevet em stor del af manges ”cyberliv” og mange tilbringer en god rum tid både 
på gruppesider som f.eks Sclerose.info siden, men også med at dele og have en 
cybertilværelse med mennesker man kender, ikke-kender, møder og ikke-møder.

For mange har det fået en stor betydning og øget indhold i tilværelsen.

Brug Scleros.info på Facebook som din debat – brug gruppen til at dele dine erfaringer om 
sygdommen med andre.
Deltag i vores afstemninger for det er med til at sikre bedre og mere viden om os selv og 
hinanden.

Vi ses i Facebook gruppen.

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/


Vil du hjælpe Sclerose.info ?

Har du lyst til at hjælpe Sclerse.info med at vedligeholde og gøre vores hjemmeside 
bedre – vil vi meget gerne høre fra dig.

Rettelser af tekster – indhente informationer om emner der er relevante for sclerose.

Er du interesseret i at vide mere send en e-mail til admin@sclerose.info
// Admin
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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.

Vil du hjælpe Sclerose.info

mailto:admin@sclerose.info
http://www.sclerose.info/
http://www.sclerose.info/
http://sclerose.info/medlemskabpriser/
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I glimt

Billedreportage / glimt af ansigter / sclerosens ansigt
Af fotograf Paul-Erik Kirkegaard

Ser tilbage - på! 

http://www.sclerose.info/
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I glimt

Billedreportage / glimt af ansigter / sclerosens ansigt
Af fotograf Paul-Erik Kirkegaard

Ser ind! 

http://www.sclerose.info/
http://www.sclerose.info/
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I glimt

Billedreportage / glimt af ansigter / sclerosens ansigt
Af fotograf Paul-Erik Kirkegaard

Ser på fremtiden – den er lys! 

http://www.sclerose.info/
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