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Julen banker på.
Det er snart juletid – og vi skal alle spise en masse dejlig mad – og have gaver …

Men inden det bliver jul – afholder Sclerose.info sit første webinar
Det sker d 6 december.
Det bliver brat i den store internet verden –cyberspace – og det er for at sikre at alle kan deltage
Der er ingen der skal kører – tage bussen – finde parkering – nå frem … så er det regnvejr, en af de der dage 
hvor man er lidt for træt osv osv osv
Det har altid været sådan når vi har afholdt arrangementer tidligere

Mange – rigtig mange, har spurgt om man ikke kan komme til mindre byer end ”bare” København og Århus. 
Men det er utrolig svært – og det kræver rigtig mange resourcer.

Derfor er webinar den rigtige løsning.
Du kan deltage fra alle steder du er- Du skal bare have en internet forbindelse – så er det lige meget om du 
er på din computer, din tablet/ipad eller din telefon
Du logger på – og er en del af foredraget / arrangementet

Vi glæder os meget til at afvikle dette første webinar og glæder os til at byde dig velkommen

Kim

Velkommen

Julen er her snart …
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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/


Sådan gør du :

Benyt denne adresse: http://www.connext.live/scleroseinfo-webinar-2017/

Billedet som er ovenstående er det første skærmbillede der møder dig.
Der kan du se en kort introduktions video af Gry Jungberg Møller Madsen
Det er Gry der holder foredraget – og efterfølgende er tilgængelig live for 
spørgsmål. 

Du trykker på knappen registre – og billedet på næste side åbner  …. 

Du trykker på knappen registre – og billedet på næste side åbner siog
nedenstående billede åbner sig

Her skriver du dt navn – din email – og du afkrydser om du er scleroseramt eller 
ikke. Trykker du jeg er scleroseramt – åbner der sig en linie hvor vi spørger om det 
år du blev diagnosticeret. Trykker du nej – spørger vi dig om du er pårrørende
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Webinar

Tilmeld dig Sclerose.infos første webinar. Det handler om kognition

http://www.connext.live/scleroseinfo-webinar-2017/
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Her skriver du dt navn – din email – og du afkrydser om du er scleroseramt eller 
ikke. Trykker du jeg er scleroseramt – åbner der sig en linie hvor vi spørger om det 
år du blev diagnosticeret. Trykker du nej – spørger vi dig om du er pårørende 

Du modtager herefter en bekræftelse på mail.

Ligeledes modtager du 2 mails som er påmindelse til dig.

Vi glæder os til at se dig i cyberspace til denne nye form for foredrag – webinar.

Arrangementet, det første webinar om kognition er sponseret af Sanofi Genzyme

// Admin
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webinar

Sådan registrere du dig til det kommende webinar :

Benyt denne adresse: http://www.connext.live/scleroseinfo-webinar-2017/

Du trykker på knappen registre – og billedet på næste side åbner siog
nedenstående billede åbner sig

http://www.sclerose.info/
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De 1000 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 Lisbeth 
Høgh på e-mail lisbeth@sclerose.info eller 
kontakt Lisbeth i vores Facebook gruppe 

Vil du være et af de nye ansigter ?

Lisbeth Høgh

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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Kognition

Kognition.

Kognition skyldes læsioner I hjernen.
Det er det same som andre angreb der rammer kroppen.
Der er forsinkelse(r), der er fejl på kommunikationen, og der kan opstå 
afbrudte nervetråde eller linier

Med kroppen kan man træne, og prøve at få oprettet andre kommunikations 
linier end det normale – men med kognition er det svært.

Der er nogle ting som du skal huske på med kognition. Ting der kan gøre at 
det hele kan virke som om det er forværet og bliver meget mere skidt.

Nogle af de her ting er de samme som de ting der kan forværre alle 
symptomer – også kropslige

Dette er ting du skal tænke på (information til dig som scleroseramt eller til 
dig som pårørende)

Søvn – Hvis du har sovet dårligt så kan det tit være nøglen til at dit korthus 
begynder at falde sammen. Du burger meget energi på at være der …

Fysiske begrænsninger der spiller ind – f hvis du har problemer med 
balance  - din gang – bevægelse, så kan det at skulle gå og samtidig snakke 
på telefon eller med en anden, det kan blive et problem og faktisk være med 
til at stresse og bruge ekstra meget energi. Prøv at planlæg det ene eller det 
andet. IKKE samtidigt

http://www.sclerose.info/
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Kognition

Følelser - stress, angst og depression kan alle have en meget stor indvirkning 
på kognition. Mange af de ekstreme følelser kan få dig til at virke helt 
uinteresseret i alt omkring dig. 

infektioner – og faktisk også anden sygdom (forkølelse mv) kan gøre dine 
kognitive problemer værre. 

medicin - dette også inklusiv sclerosemedicin – medicin for blærer
problemer, smerte og mere. 

Der er flere andre faktorer der kan spille ind.
Varme … kulde … og mange flere vejrmæssig ting eller oplevelser i din  
dagligdag og påvirkninger 

http://www.sclerose.info/
mailto:admin@sclerose.info
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De 1000 ansigter

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
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Annonce
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Hukommelsen ….

Hukomelse ………………
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Glemsomhed Kim, folk ved ikke 
hvad det er for noget!

Jeg kender det godt siger nogle 
af mine venner til mig.

Man kommer ud I køkkenet og så 
kan skutte huske hvorfor man gik 

derud ……

Jeg plejer at svare dem – Men du 
ved da heldigvis hvor du bor … 

for der er tider hvor jeg ikke kan 
huske det !

Sådan sagde min gode ven Lars til mig 
engang for en del år siden

Jeg kan huske at jeg virkelig kunne se i 
hans øjne … når det slår gnister og
hukommelses problemerne rammer Lars.

Det er ikke nemt – og den magtesløse 
følelse man har eller får, den kan ikke
beskrives

http://www.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

Vil du hjælpe Sclerose.info
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Kunst auktion …………

Vi afholder løbende kunstauktion

I den kommende tid vil Sclerose.info afholde 
auktion over billeder der var en del af de 
tidligere kunstkonkurrencer som 
Sclerose.info afholdte.

// Admin
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Kognition
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