
WWW.SCLEROSE.INFO

…online PDF

2. udgave marts 2018

Om foreningen Sclerose.info

Anders Søndergaard - ansigt

Søg og du vil finde

Prins Henrik

Side

4

Side

7

Side

13

Side

16

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


Februar og marts er mange gange månederne hvor man slæber sig afsted.

Det er nu hvor kroppen begynder at skrige efter sol, efter varme, og ligeså vigtigt – lys.
Det starter jo i november, mærket og kulden sænker sig, og når vi så når februar begynder kroppen og ens 
mentale del at ville se lys, sol og få lidt varme.

For dem der arbejder, der er det perioden hvor man går på arbejde om morgenen i mørke, og når 
arbejdsdagen er slut, så er det blevet mørkt igen.
Det er perioden hvor mange bliver triste og kede af det – men det er en naturlig reaktion.

Jeg kan huske for godt 10 år siden, der sad jeg sammen med en kollega en formiddag i slutningen af februar 
– og vi regnede os frem til at vi egentlig ikke havde set solen i 2 og en halv måned. Vi følte os begge 2 lidt 
deprimeret, hvilket jo er helt forståeligt.  
Vores krop, vores mentale del, har brug for lys. Uden lys – uden sol – der bliver vi triste – vi bliver 
deprimeret.
Kroppen, maren, leddene – har brug for varmen.
Selvom vi bare kan skrue op for varmen i huset, så kender vi alle sammen den der følelse af at sidde i solen, 
og lade solens stråle varme kroppen op…. Skøøøøøøøøøøønt.

Lad os håbe på mere varme – mere sol/lys, specielt nu hvor det har været så koldt den seneste tid
Foråret banker så småt på døren …

Fortsat god marts

Kim G.

Velkommen
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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/
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Om foreningen Sclerose.info

Om foreningen Sclerose.info
www.sclerose.info
Mail: admin@sclerose.info
Sclerose.info er en forening stiftet i september 2002.

Formål:
"Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og forståelsen af sclerose og sygdommens
indvirkninger for 
herigennem at forbedre vilkår og muligheder for scleroseramte og deres pårørende i Danmark.
Herudover er det Sclerose.infos mål til stadighed at formidle den nyeste information om 
sygdommen, dens 
indvirkninger, forskning i behandlingsmetoder og pleje for herigennem at forbedre de 
scleroseramtes muligheder
for at tage bedre stilling til sygdom, behandling, fremtidig tilværelse og generel situation".

Foreningens har nogle vigtige grundholdninger, som er:
"...det handler om at leve"
Det er meget vigtigt, at vi øger det menneskelige i debatten omkring sclerose.
Alle der har sclerose ved, hvor vigtigt det er, at det menneskelige kommer med. Scleroseramte er
ikke blot en gruppe
syge mennesker, men mennesker med hver deres individuelle historie.

"Patientens eget valg"
Vi mener, at man skal give de scleroseramte al relevant information for at de derefter selv kan
træffe deres egne valg.
Vi mener naturligvis, at man skal stille spørgsmål og søge råd og vejledning. Dette gøres bedst, 
hvis man har et udgangspunkt - en viden at basere sine spørgsmål på.
Vi mener, at information og viden vil kunne øge ens handledygtighed og beslutsomhed, og 
derved forbedres den scleroseramtes kår.

"Du er ikke begrænset selvom du har sclerose"
Når man får sclerose, sker der en masse ikke mindst mentalt.
Vi mener, at det er vigtigt at få budskabet om at du ikke er begrænset ud til folk. Mulighederne
er stadig mangfoldige og store. Det kan være man skal gå en anden vej for at nå dem eller se nye
muligheder vokse frem.

Sclerose.info arbejder med andre ord for den scleroseramte og de pårørende.
Vi har valgt, at det skal ske i en positiv ånd og stemning, for selvom det er meget alvorligt, skal
man stadig kunne være glad og positiv, og livet er stadig sprudlende.

Sclerose.info
...det handler om at leve

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
mailto:admin@sclerose.info
http://www.sclerose.info/
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Sclerose.info aktiviteter

ScleroseMatchen
Sclerose.info var bag de håndbold kampe der blev spillet med de bedste danske og udenlandske 
håndbold kvinder – opvisnings kampe der blev vist på TV.
De var 4 år da Danmarks darlings var på toppen og dansk kvinde håndbold og den danske håndbold 
liga var den bedste I verden. Camilla Andersen, Karin Mortensen, Rikke Hørlykke, Jan Pytlik, og 
mange mange flere

Sclerose Kunstkonkurrence
En kunst konkurrence for scleroseramte der kan lave kunst – og det kan vi alle !!
Der blev hvert år nedsat et fantastisk dommerpanel der var med til at tiltrække pressens 
opmræksomhed (Kurt Trampedach, Kulturminister Brian Mikkelsen, Natasja Crone, Jens Veggerby 
og mange mange flere)– og skrive og bringe om kunsten.
Efter at have vundet har f.eks Mette Siendetorp haft stor success I kunstens verden med hendes 
mallerier og kunst

Fat pennen
En digt og novelle konkurrence for scleroseramte.
Med same koncept som kunstkonkurrencen, men her med det skrevne ord,
Der blev hvert år nedsat et fantastisk dommerpanel der var med til at tiltrække pressens 
opmærksomhed (Lise Nørgaard, Lone Dybkjær og mange mange flere)– og skrive og bringe om 
kunsten.

Foredrag
Siden Sclerose.info blev stiftet har foreningen stået bag rigtig rigtig mange foredrag med forskellige 
mennesker der har haft noget på hjertet eller kan bidrage til os scleroseramtes liv eller made at 
leve på. F.eks Arne Nielsson, Jason Watt, Ole Michelsen og mange flere.

Facebook
Sclerose.infos Facebook gruppe er en lukket gruppe – for bade scleroseramte pårørende og folk 
med interesse I sclerose.
Facebook gruppen er debat stedet for Sclerose.info. Det er her der udveksles erfaringer og 
meninger.

www.sclerose.info
Sclerose.infos hjemmeside har I mange år været den bærende del infomativt. I de seneste år er 
PDF bladet (som du læser) blevet mere og mere infortivt, specielt omrking livet med sclerose

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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Meld dig ind I Sclerose.info

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.

Meld dig ind i Sclerose.info !

Medlemmer og medlemskab af foreningen Sclerose.info er vigtigt.

I 2003 åbnede Sclerose.info op for medlemskab af foreningen – men pga masser af politisk fnidder stod 
hele medlemsafdelingen stille til 2016 hvor foreningen igen åbnede op for medlemskab.

Meld dig ind i Sclerose.info ! … bliv en del af det sammenhold og fællesskab som vi her.

Som ikke-medlem har du mere eller mindre de samme fordele som medlemmer og dette er fordi det 
altid har været Sclerose.infos holdning at man same medlem og ikke-medlem skal have samme 
muligheder. MEN – det ændre sig stille og roligt.
Der vil blive flere tilbud for medlemmer – det kan være deltagelse i arrangementer eller det kan være 
køb af de ting som vi begynder at sælge i 2018

Som medlem af vores Facebook gruppen har du kunne se og føle den måde som foreningen er på –
vores menneskelige indsigt og forståelse. Sådan har det altid været for Sclerose.info.
De fleste af os der arbejder i og for foreningen er scleroseramte.

Sclerose.info er for de scleroseramte … vi ønsker igennem vores information både til dig som 
scleroseramt og til befolkningen at gøre det nemmere at leve med sclerose.info
Information giver bedre og bredere forståelse 

Det er mennesket – den scleroseramte og dennes pårørende der er i fokus ! 

Vi har 3 forskellige medlemskaber, dette for at sikre at du finder det som passer dig.
Enkeltperson (der er rabat for førtidspensionister og studerende)
Familie medlemskab
Virksomhedsmedlemskab

Meld dig ind i Sclerose.info og bak op om det informationsarbejde vi laver.

Meld dig ind her - tryk

https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
http://www.sclerose.info/
http://www.sclerose.info/
http://sclerose.info/medlemskabpriser/
http://sclerose.info/medlemskabpriser/
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De 1000 ansigter

Sclerose.info har de sidste 5 år bragt historier og baggrund
om os scleroseramte. Historierne bringes ud fra nogle ens 
spørgsmål, for at vi scleroseramte selv kan se hvor mange 
forskellige ansigter sclerosen har, og meget vigtigt – du er 
Ikke alene.

Navn. Anders Søndergaard
Alder: 30
Bor i: Nibe
Diagnose: Sklerose
Behandling: Tecfidera

Hvad var de 1. symptomer?
Det 1. symptom var føleforstyrrelser i huden på maven, og ned efter.

Hvorfor har du valgt denne behandling?
Det blev valgt fordi jeg blev syg af alt det andet medicin jeg har prøvet.

Tager du alternativ medicin eller behandling – hvorfor – hvad hjælper det dig?
Nej, men hvis min sygdom engang viser tænder, er jeg ikke afvisende overfor det.

Hvor mange gange er du blevet scannet siden du fik din diagnose – og hvornår blev du sidst scannet?
Jeg er blevet scannet 4 gange i alt, sidst var i foråret 2017

Hvad er dit ynglings citat eller slogan?
Lad intet begrænse, dine drømme

Hvad lavede du inden diagnosen-og hvad laver du nu/også gerne fritidsinteresser.
Inden diagnosen var jeg landmand og i dag er jeg havemand/landmand. I fritiden cykler jeg MTB.

Hvordan er du som person og menneske i dag?
Jeg er mere afdæmpet, selvom jeg stadig har krudt i røven

Har du ændret dig efter diagnosen og på hvilken måde?
Jeg syntes jeg er blevet mere moden, og kommer nok også af jeg er blevet far.

Har du temperament… og hvad gør det for dig – både positivt og negativt?
Ja,- men mere afdæmpet efter jeg blev syg. Jeg er blevet slem til at gå med tingene, i stedet for at lave en
scene.

Hvordan har din omgangskreds taklet, at du har fået sclerose?
De har alle været meget lyttende og støttende.

Hader du din sclerose ?
Nej det gør jeg ikke, nu har min sclerose jo ikke vist tænder endnu, og den dag den gør,- må jeg jo tage
kampen op imod den .

Et af sclerosens 1000 ansigter : 
Anders Søndergaard, 30 år fra Nibe

Anders Søndergaard

http://www.sclerose.info/
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De 1000 ansigter

Hvad er det værste symptom eller bivirkning ved din sclerose? Og hvordan påvirker det din hverdag?
Der er heldigvis ingen så den må i have tilgode

Lever du efter sclerose principperne? Og kan du mærke en forskel på før og efter?
Nej, jeg lever bare efter min sunde fornuft

Hvad har din sclerose givet dig af gode oplevelser?
Ja jeg har mødt de mest fantastiske sygeplejersker, på Aalborg sygehus Neurologisk amb.
Tænk at se syge mennesker der døjer forskellige ting, pga sygdommen, og stadig møder de alle med det
største smil.

Hvordan har du det med træning? Kan du mærke en positiv effekt, eller føler du det er et nødvendigt onde?
Meget godt og det hjælper mig meget, især MTB har døjet med balancen, men siden jeg tog kampen op med 
cyklen, har det ikke været et problem.

Livet har så mange farver….hvad var din farve før du fik sclerose og hvad er den nu?
Den var nok grå før, så fik jeg sygdommen, og så blev den sort, så fik jeg min søn så
blev den grøn.

Nåh…..men hvad er det bedste ved at have sclerose…?
Pas, der er ikke rigtig nogle plusser, udover sygeplejerskerne.

Hvad er din holdning til den måde politikkerne ser på ”os scleroseramte”?
Det svært for dem og have en holdning, til en sygdom der usynlig, de kan ikke
engang få styr på det land de kan se ud af deres egne vinduer.

Har du et godt råd til ny diagnosticerede?
Hold hovedet højt, og snak endelig med din næste. At bære alle de tanker der følger med sygdommen, er en
håbløs opgave.

Har du et godt råd til os andre med sclerose?
Kæmp imod og vær stædig. Jeg ved godt det er nemt at skrive, når jeg ikke har slåsset med sygdommen.

Hvor er du om 5 år?
Om 5 år driver jeg min virksomhed og træner/ cykler så meget jeg kan .

Hvad syntes du om det job sclerose.info laver?
Godt

Hvad er din største drøm?
Min største drøm er at ingen i min familie bliver ramt af sygdom

Slutteligt fortæl lidt om dig selv og dit liv indtil nu?
Jeg er 30 år
Jeg har en lille virksomhed der tilbyder haveservice og maskinstation
Jeg har en dreng på 7 år
Mit liv har haft lidt for meget fart på indtil nu, men håber der kommer mere ro på.

Jeg ønsker jer alle held og lykke

http://www.sclerose.info/
http://www.sclerose.info/
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Jonas Jukebox

Smartphones er smarte, eller kan være det...... 
Jeg synes min egen HUAWEI/ANDROID, er den bedste tlf jeg selv nogensinde har haft + det at jeg for ca
halvandet år siden, fik mig en tablet/Ipad.
Vi skal faktisk ikke længere end små 2 uger tilbage i tiden! Jeg har på det seneste -via youtube på min Ipad, 
rent faktisk siddet og lyttet til nogle forskellige, MS-relaterede foredrag: Træthed, kognitive 
udfordringer/hvad kan man gøre ved det? Jeg har også delt dem herpå min væg tidligere. 
Oplægsholderen til især det ene af dem - altså det med de kognitive udfordringer, og hvad der kan gøres? 
Hun kommer især ind på det her med tekniker til hvordan vi fx kompenserer for mange af de problematikker, 
vi som MS-patienter oplever i hverdagen. Sådan en masse ustruktureret tanke-myller fx. Også når det 
nødvendigvis ikke er bekymringer, man fx ligger og tænker på om natten, og derved ikke kan sove. Det kan fx 
bare være noget omkring:"Hvad skal der ske i morgen", fx?
Et af mine egne klassiske eksempler med det kognitive bøvl, er fx: MINE NØGLER!!!!! Jeg er voldsomt 
afhængig af, at de bliver lagt på deres plads - SAMME STED; HVER GANG. Når man har MS, er man nemmelig
meget let afledelig;dvs: Jeg kan få øje på noget, med mine nøgler i hånden, der så på min vej, "generer" mig 
så meget, at jeg lige, skal lægge et eller andet på plads, og det samtidig med, at jeg er på vej ud af døren. 
Lægger nøglerne fra mig på vejen.......gør det jeg skal.........og så.......ja hvor er mine nøgler så? Det har jeg 
prøvet masser af gange selv. Det bliver rigtig svært at finde dem igen. De kan jo ligge alle mulige steder. Siden 
det skete sidst, for nu over 2 år siden, har jeg nu 7913, fundet en metode der fungerer for mig - netop det, at 
de har plads lige indenfor døren i min entré. De teknikker, og trick, der fungerer for os selv, er de bedste, og 
det bedste er, hvis vi selv finder på dem, for så bliver tingene også bedre lageret i vores "indre lager", så vi 
bedre kan hente det igen. Bortset fra, når der går kludder i den rutine/læring, som ellers er feset ind på 
lystavlen, men som blev forstyrret af noget øjet lige så på min vej ud af døren.
Det har i den grad, været et mareridt for mig, når jeg bliver afledt midt i noget andet.
Jeg har også forsøgt at sige til mig selv, at jeg skal lade være med det - at lade mig aflede. Men jeg har fundet 
ud af, at når det sker, så sker det bare. Jeg har ikke selvkontrol over det. Ej heller selv om jeg bliver enig med 
mig selv om, at jeg skal lukke alt andet øjet ser, og ørerne hører ude, og så koncentrere mig, om det jeg er 
ved, og KUN DET! Hvis sklerosen har lavet huller......i det filter, der filtrerer alt andet fra - ja så kan det blive 
meget vanskeligt og meget svært.
Jeg har selv - for nyligt opdaget en metode til - ikke via notefunktionen på min tlf (det kunne jeg slet ikke finde 
ud af) Men: Jeg sender simpelthen en sms til mig selv;skriver den og sender den så til mit eget nr, og min tlf er 
så sådan indrettet, at den samler alle de beskeder i en"serie" som jeg sender til mit eget nr. FORDI: Jeg har 
opdaget;jeg er sgu nødt til, at bruge de huskemetoder, der er bedst for mig. SMS, kan jeg finde ud af, og ser 
jeg dagligt - flere gange om dagen, og derfor har jeg fundet ud af - fx - at, der findes alle mulige funktioner:Jeg
stødte på "DESKNOTES" fx tror jeg den hed. Den var magen til de gule lapper, jeg ellers har haft for vane, at 
klistre på kanten af mit sofabord, eller klaske op, på køleren i køkkenet. Det dur heller ikke på min tlf. Jeg 
fandt det med sms´erne som en god løsning. Nutidens telefoner kan jo nærmest, sendes til bageren efter 
rundstykker og mellemlande på en anden planet på hjemvejen altså...... :)
Man må finde den måde der er bedst for én selv, til at afhjælpe, og den kan man så bruge til - på den måde, at 
kompencere - evt - og hvis det virker, for det er jo individuelt - men til at kompencere, for nogle af de andre 
problemer, man evt også har......
Det var lidt om smart-phones/tlf som et evt hjælpemiddel, ved kognitve vanskeligheder, som man iøvrigt også 
godt kan have, selvom man ikke har MS. Mange patienter med MS, oplever dog, at have kognitive problemer. 
Incl mig selv..........

Tak fordi du læser med!

http://www.sclerose.info/
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Kom og hjælp Sclerose.info

Vi har brug for nogle af jer der har lyst til at skrive
Til brug for artikler – det skrevne ord – til vores PDF magasin, hjemmesiden og 
facebookgruppen, har vi brug for jer der kan skrive.

Vores admin, både på Facebook, redaktionen på PDF bladet, og til hjemmeside hr travlt.
Samtidig vil vi gerne have friske øjne og ord – så hvis du har lyst til at skrive for/med 
Sclerose.info så ret henvendelse til Kim herinde i Facebook eller på mail 
kim@sclerose.info
Du kan skrive om din egen situation – din egen sygdom eller til dig som er pårørende, 
om dit syn og tanker.
Du kan skrive om emner som vi som foreningen Sclerose.info arbejder med, som f.eks. 
kognition. Kognition behøver ikke være om dig selv (det kan det godt være), men det 
kan også være at du søger om kognition på nettet, laver din(e) egne undersøgelser eller 
lignende.

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

Søg for Sclerose.info

http://www.sclerose.info/
mailto:kim@sclerose.info
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
mailto:admin@sclerose.info
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Jonas Jukebox

Denne gang er det under overskriften: "SØG OG DU VIL FINDE"
Jeg var slet ikke i tvivl om, da jeg lod mig præsentere, for valg af overskrifter denne gang, at jeg ville vælge, som 
ovenfor!
I sidder nok som udgangspunkt - som jeg selv også tænker: "Hvad søger du, og hvad finder du?
I MS-sammenhæng, kunne det jo fx - for mit eget vedkommende være noget omkring, at jeg i år, runder 10-året med 
diagnosen.
Når jeg tænker tilbage, forstår jeg det ikke - at der er gået 10 år. I den periode - i de måneder i foråret 2008, hvor jeg 
for første gang (har jo været inde på det før - men hvor jeg mærkede både fysiske, men også kognitive forandringer) 
der så - og ikke overraskende - viste sig at være ms; ja man skal jo så - med sig selv - sine nærmeste -
omgivelserne......osv "SØGE" og ikke mindst "FINDE" en måde, både at tackle og ikke mindst leve med det på -
Sygdommen! Det har jeg skulle, som patient, min familie, og øvrige omgangskreds. Dem der ikke ser mig så tit; der vil 
jo altid være nogen, der er tættere på én end andre. Min nærmeste familie - ja de er tæt på mig, på en måde, på en 
anden ikke. Vi ser ikke hinanden hverken dagligt, eller ugentligt fx, men på et eller andet plan, er de jo tætte på mig 
alligevel. Der har så været perioder, hvor jeg ikke har magtet, at have dem så tæt på som i andre perioder.

I dag kan jeg se, at mine forældre har fundet "vejen frem "I MIG". Forstået således:
1) de ser jeg "lever"
2)I takt med jeg "håndterer" håndterer DE bedre
3) Ting tager tid
4) Jeg har et større overskud nu.

Det er blot nogle af ting, hvor jeg selv - som patient, kan se, at jeg har fundet diverse teknikker til at klare hverdagen. 
Min mand har helt klart her 1-prioritet: Mulle, kender mig bedre end jeg selv gør. Mulle kan finde ud af - har fundet 
ud af Fx det, at give mig en hånd, ved diverse forhindringer, niveau-forskelle etc..... Det skal ikke bare gøres. Det skal 
gøres med "følelse". Og hvordan gør man det? Det gør man ved, at "TAGE FAT I MIG", men på den rigtige måde, så 
ikke jeg falder, fx. Det kan fremmede i gadebilledet, nødvendigvis - og forståeligt nok,ikke finde rundt i - og ud af. 
Derfor har jeg faktisk været glad for, at jeg har en sygdom der - de sidste 10 år da - ikke har blokeret, for den 
mulighed for mig! At kommunikere.

Jeg har så mange gange i forskellige sammenhænge de sidste 10 år sagt:" Jeg vil fandeme hellere ha´MS, end"....... 
Måske lidt skræmmende, da jeg jo udmærket ved, at det stensikkert, også handler om, at jeg har været - og er -
SKIDE HELDIG! Jeg har et solidt bagland i Mulle! Han kan nu håndtere, enhver given situation med mig, sammen med 
ganske få andre - En "vifte" af 4-6 personer ud over Mulle - som jeg har helt tæt på, efter eget valg, og som vil kunne 
træde til og yde mig hjælp - både sammen med Mulle, men også hvis mulle ikke er til stede. Derfor: Når man som jeg, 
er så heldig, at have et sådant privilegium, som jeg føler det er - ja så er det derfor meget vigtigt for mig, at passe på 
det, og vide, at de personer det handler om - de ved, at jeg ALDRIG NOGENSINDE kunne finde på, at misbruge denne 
tillid.

Hvis man selv vil - har en vis mængde selv-indsigt - ja så kan man komme rigtig rigtig langt og leve et - ja jeg føler jo 
da, at jeg lever et helt "NORMALT" liv.
Jeg har selvfølgelig også haft alle de dér tanker, som man får - og det er naturligt - med: Hvordan skal det hele gå? 
Her har jeg fundet hjælp - for det første i min egen - har jeg opdaget - sindsygt stærke psyke. Jeg har sagt til mig selv: 
"Jonas! Du skal! Du har en mand, der fx lige har sagt til dig, at han bliver, at du skal komme hjem - at vi fortsat skal 
have hverdagen, til, at fungere sammen"
Jeg ved nu - at udover det Mulle - den støtte han er i det daglige der er en masse håndgribelige, fysiske ting han 
hjælper med - og har ville det - I PRAKSIS, når jeg fysisk, ikke har kunne gøre en bestemt ting, fx - så er han trådt til, 
og træder fortsat til. Derudover, har der været masser af problematikker - fx det kognitive bøvl, mit tarmsystem, der 
ikke fungerer optimalt mere, osv osv. Her er jeg "alene" og har være nødt til, at "søge og finde" evt løsninger på det 
jeg mærker, føler, eller dem som kroppen har fået svært ved.
Jeg har søgt, og fundet løsninger, så jeg stadig kan leve og have et godt liv. Noget jeg tror der også gavner - og har 
gavnet mig er: Jeg er ikke bange for sygdommen, eller fremtiden. Det har jeg valgt at tage som det kommer!
Jeg takker hermed mine omgivelser for, at kunne holde mig ud......
Mit 10-års jubilæum er til sept. Skal vi drikke et glas, i dagens anledning??????

Jonas Varbæk!

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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De 1000 ansigter

Anita Pedersen Christoffersen, 44 år fra Aarhus. 
Attackvis MS - Behandling: Tysabri

Hvad var de 1. symptomer?
Jeg blev pludselig lam i hele venstre side af kroppen.

Hvorfor har du valgt denne behandling?
Det var det der blev anbefalet fra Sclerose klinikken og jeg valgte at følge anbefalingerne fra afdelingen

Tager du alternativ medicin eller behandling - hvorfor - hvad hjælper det dig?
NEJ

Hvor mange gange er du blevet scannet siden du fik din diagnose - og hvornår blev du sidst scannet?
Sidste scanning var i December 2017. i alt er jeg blevet scannet utallige gange

Hvad lavede du inden diagnosen-og hvad laver du nu/også gerne fritidsinteresser?
Mine hunde holder mig i gang i dagligdagen.
I dag er jeg førtidspensionist og den ene af mine hunde er besøgshund hos 
Trygfonden.

Hvordan er du som person og menneske i dag?
Jeg føler mig træt, kedelig……

Har du ændret dig efter diagnosen og på hvilken måde?
Jeg kan ikke så meget længere og føler ikke rigtig jeg kan det som jeg egentlig 
gerne vil.

Har du temperament… og hvad gør det for dig - både positivt og negativt?
Jeg er mere irritabel og ryger hurtigt op,- men fortryder altid efter….

Hvordan har din omgangskreds taklet, at du har fået sclerose?
???? Det har jeg meget svært ved at skue.

Hader du din sclerose ?
JJJJAAAAAA

Sclerose.info har de sidste 5 år bragt historier og baggrund
om os scleroseramte. Historierne bringes ud fra nogle ens 
spørgsmål, for at vi scleroseramte selv kan se hvor mange 
forskellige ansigter sclerosen har, og meget vigtigt – du er 
Ikke alene.

Anita Pedersen Christoffersen

http://www.sclerose.info/
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De 1000 ansigter

Lever du efter sclerose principperne? Og kan du mærke en 
forskel på før og efter?
Nope, det gør jeg ikke

Hvad har din sclerose givet dig af gode oplevelser?
"Handicap kort", hvis det tæller som god oplevelse.

Hvordan har du det med træning? Kan du mærke en positiv 
effekt, eller føler du det er et nødvendigt onde?
Hader det, det gjorde ingen forskel for mig ,- ud over TOTALT 
træthed.

Livet har så mange farver….hvad var din farve før du fik 
sclerose og hvad er den nu?
Blå nu Hvid

Nåh…..men hvad er det bedste ved at have sclerose…?
Er der noget godt?????

Hvad er din holdning til den måde politikkerne ser på "os scleroseramte"?
Jeg føler slet ikke politikkerne ser os med sclerose.

Har du et godt råd til ny diagnosticerede?
Søg andre ligestillede for støtte.

Hvad er din største drøm?
Den største drøm ville for mig være at kunne leve et liv helt uden sygdom.

Slutteligt fortæl lidt om dig selv og dit liv indtil nu?
Jeg har været gift i 18 år.
Vi har en hjemmeboende søn med autisme på 20 år og en udeboende datter på 18 år.
Tidligere var jeg altid den der var for andre og havde masser af overskud, nu er jeg bare TRÆT.

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/
http://www.sclerose.info/
http://sclerose.info/medlemskabpriser/
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Prins Henrik – prinsgemalen
Gik bort d. 13 februar 2018 (1934-2018)

I forbindelse med Prins Henriks sygdom, og hans sidste dage før hans død, og efterfølgende har der været rigtig 
meget snak og skriven omkring hans personlighed – hvordan han var – hvad han sagde og gjorde igennem sin tid 
som prins af Danmark. Den diskussion og de holdninger lader vi folk om at have og vil ikke hverken sige det ene 
eller det andet – men på Sclerose.infos vegne vil jeg kondolere og vise respekt overfor kongehuset og familien.

Samtidig vil jeg gerne knytte en enkelt kommentar omkring den betydning som prinsgemalen har haft for 
Danmark – betragtet og oplevet lidt fra sidelinjen.

Jeg har i nogle år været bosat i udlandet hvor jeg arbejdede med ledelsesrådgivning.
Når Danmark ville lave et eksportfremstød, som deltog prinsgemalen flere gange.
Den betydning for Danmark – for dansk erhvervsliv – for danske arbejdere (på alle niveauer) – som det er når en 
prins, dronningens mand, deltager den er meget meget stor.

Fra ”blot” at være nogle store og dygtige forretningsfolk (Fra alle de store danske virksomheder) til pludseligt at 
blive et besøg hvor den kongelige familie deltager, og altid vil blive et anerkendt møde/arrangement hvor 
deltagelsen i det land man kommer pludseligt også bliver et niveau højere – den betydning for os alle har 
betydet meget … flere3 ordre for danske virksomheder (som betyder flere job for alle danskere generelt) –
bedre vilkår osv osv.

Dette er for en prins en del af hans job – men jeg har tit tænkt på om folk egentlig forstod betydningen af dette 
… for os alle

I forbindelse med ord til Jonas Jukebox, valgte Jonas at skrive om Prins Henrik og hans sygdom. Dette var 
skrevet før Prins Henriks død. Du kan på den næste side læse Jonas Varbæks tekst – i medgang og i modgang.

Kim

Prinsgemalen

http://www.sclerose.info/
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”I medgang og modgang"..........
Dette gælder for alle. Også for dem der mere eller mindre altid er i mediernes søgelys.
Da Kim, derfor denne gang, fremlagde overskrifter til mig - var jeg - royalist, eller ej - slet ikke i tvivl om, at jeg ville 
forsøge, at sætte nogle ord, på det faktum, at kongehuset jo har fået sygdom - i form af demens, ganske tæt, ind på 
livet.
Fornærmer jeg nogen, med denne artikel - ja så kan jeg ikke tage mig af det.
Det at kongehuset - og bevars! Det var da godt, at der iøvrigt også var tale om godartet-hed ift den tumor han fik -
prisen, konstateret i lungen.
Det er jo som så mange andre gange - når der sker afgørende ting - godt som skidt i Kongehuset, blevet fortalt til det 
meste af verden, ville jeg da gætte på.
Jeg har tit tænkt på, når fx dronningen har givet udtryk for - og igen - man kan mene hvad man i og for sig vil, om 
kongehuset. Hun har ikke bedt om, at hun en skønne dag, skulle blive dronning og regent her i Danmark, og jeg synes 
måske nok - især de senere år, at det skinner mere og mere igennem - også i takt med prinsgemalens helbred osv, at 
hun af og til, har virket lidt træt af det hele........
Jeg kan i hvert fald huske, at jeg tænkte - og i skrivende stund, kan jeg ikke huske, i hvilken forbindelse, men for det 
første blev majestæten tiltalt med "DU af en journalist 2 gange i træk! Takt og tone! Det gør man IKKE!!!! Det er 
mangel på selvdiciplin, eller hvad det hedder.
Ved samme lejlighed husker jeg, at jeg tænkte:"Ja, lyve kan hun - altså dronningen, heller ikke" Han havde lagt sig 
med snot og baciller, for få dage senere, at opholde sig i Venedig!!!!! "TURBO-FLUE" :)
Hun måtte sidde og bortforklare - det var i hvert fald det indtryk jeg fik, at prinsgemalen ikke gad - lidt groft sagt, at 
deltage. Og så al det dér pjat med "hans plads" i forhold til dronningen! Konge mig her, og konge mig der. Det bliver 
han jo aldrig.
Der har ydermere - på tv, været nogle mere eller mindre pinlige episoder, hvor han har "SKABT SIG" for åben skærm.
Nu her hvor jeg selv har MS på tiende år - kognitive problemer i større eller mindre udpræget grad. Alt efter, om der 
er tale om en god/dårlig dag, og uden demens og kognitive problemer, som følge af ms, skal sammenlignes direkte. 
Så tænker jeg:
1) Jeg har ikke først fået MS den dag jeg selv begynder, at mærke forandringer. Jeg mærker dem dog, og er i en vis 
udstrækning med på, at noget er galt
2) Er det anderledes for prinsgemalen, at få konstateret demens, end for så mange andre, med samme alder, eller 
yngre end ham?
3)Hvad er forskellen, og er der i det hele taget forskel?
4)Personligheds-ændringer, kan forekomme, hos både personer med demens/MS, samt diverse andre sygdomme
Kunne dette, til en vis grad så måske forklare, at hele Danmarks befolkning, har lagt mærke til prinsgemalens 
ændrede adfærd?
En af de forskelle, som jeg mener, er mere eller mindre altafgørende her, er fx: Jeg er godt, med mit kognitive 
besvær, klar over, og bevidst om, at min adfærd har ændret sig. Også i tanker og tænkning. Her tænker jeg faktisk 
"GUDSKELOV" Jeg ved godt;sådan kan vi muligvis ikke sætte det op, men i stedet for at vælge direkte ml pest eller 
kolera - ja så tænker jeg at det har - ihvertfald for mig, sine fordele - ja i og med, at jeg ikke fejler noget , der helt 
"SLETTER HARDDISCEN"
Som patient med demens, der ved man jo godt - som de pårørende - for patienten selv, mærker jo ikke noget - men 
at det til sidst medfører døden.
Kognitive udfordringer ved MS er da dødirriterende, men et eller andet sted, er jeg da glad for at vide, at jeg skal dø 
med - og ikke af, sklerose!
Sådan kan man måske ikke didfinere det? Ift kongehuset, er det jo nærmest en selvfølge, at der - havde jeg nær sagt, 
"springes over" i køen. Måske ikke lige i denne her demens-situation, for der kan man måske ikke, i forvejen stille så 
meget op. Ikke desto mindre.
Jeg tror det er vigtigt nu, at man lader kongehuset, være kongehus, og JA! Frederik kan godt tage over nu.
Men altså som sagt! Jeg tror: Nogle af prinsens seneste"scener/udbrud"Der har da været noget galt længe. Men 
ligesom med MS - ja så bliver der først grebet ind - når patienten selv - som jeg - eller ens nærmeste omverden - som 
jeg vil gætte på, i prinsens tilfælde;der blev grebet ind da hans omverden har bemærket, at der var noget galt -
ligesom resten af befolkningen. Den eneste der ikke selv synes der er noget galt.......Ja hvem er det?????......Ham 
selv..........
Jonas Varbæk

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/jonasvarbaek?fref=mentions
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Sclerose – Hvad nu?

For en nydiagnosticeret til multiple sclerose-holdet kan det være svært 
at finde en grimasse der kan passe: ”A hva´for noget. 
Du siger at det der sker med mig er lig med sclerose?” (og så 117 
billeder der farer gennem hovedet på en som alle ender med det 
samme image af invaliden i kørestolen.) ”Det kan bare ikke passe. 
Der må være sket en fejl, en forveksling. Jeg er jo sund og rask og 
har bare et lille problem med.....
Situationen er lidt grotesk for alle der har været i den og man sidder 
lidt og venter på det ene signal der udløser det hele og viser én at 
selvfølgelig var det ikke sådan fat. Hvordan kunne det være det? 
Men det kommer bare ikke, tiden går og uendeligt langsomt går 
tæppet ned for den person man havde været indtil da, og man finder 
sig i en anden, uvirkelig dimension, hvor ingenting er det samme som 
før og der er den sære fornemmelse af at være ved siden af sig selv og tilskuer til et drama uden drejebog. 
Alle medvirkende man kender har fået nye roller, nye replikker og reaktioner til omgivelserne inklusive en selv.
Samtidig starter der en proces oppe i hovedet som kører på højtryk og forsøger at forstå og sætte tingene på 
plads – og håbe på at finde en udvej. Der er akut krise og alt hvad man rører ved smuldrer mellem fingrene på 
en. Og alligevel, som dagene går begynder man langsomt at affinde sig med situationen og diagnosen som en 
håbløs frygtelig beskrivelse af ens tilstand – især navnet!

Havde det så bare heddet noget rarere og mindre sygeligt end ”scle...” – hvad med skole.. eller skule.. eller 
måske skålerose – men så affinder man sig også med betegnelsen og mange andre detaljer for det der fremover 
skal være en uadskillelig del af ens liv og identitet. Behovet er der jo for et navn til de symptomer der stadig 
kommer og driller.

Hvordan der reageres på MS-diagnosen er forskellig for alle der udsættes for det, og hører vi folk fortælle om 
deres personlige erfaringer og erindringer om netop den periode viser den klart hvor forskelligt de modtager og 
langsomt lærer at leve med de nye vilkår de har. Men ens for alle er at det er alvor, dette her, en kropsoplevelse 
af dysfunktion, noget der driller imellem mig der vil og det jeg vil - og så diagnosen der sætter tingene i 
perspektiv for en. Senere er der så tid til refleksion, men for de nye på holdet er alt jo fremmed og for meget og 
man lytter meget gerne og lærer af de gamle, dem der ved noget og har været i gang et stykke tid og kender 
jargonen og alle fagudtrykkene. Og alle de erfarne rotter der efterhånden har fået et intimt forhold til 
sygdommen har alle en historie at fortælle, historien om hvordan de var i stand til sætte sclerosen på plads i 
deres tilværelse og komme videre med livet og kærligheden, der vil leves på trods.

Hvad er det så de fortæller, de gamle i gårde? Egentlig en meget simpel historie om hvordan det er at være 
menneske, men for de nye som lytter intenst og motiveret er det de vigtige guldkorn som netop de kan bruge, 
som giver mening der hvor de står ansigt til ansigt med skæbnen den barske. Det kan være den følelse der 
gennemsiver en beretning, en humor der ikke lader sig knægte, en realitetssans der fortrænger angsten eller en 
overraskende taknemmelighed midt i besværlighederne.

Det der rører os er det der virker for os. Vi lever allerede i en verden med delvis afvisning af det der foregår lige 
nu og et håb om noget bedre og det ændrer sig ikke med sclerosens ankomst. Vi ønsker alle et godt liv uanset 
situationen, ja faktisk bliver denne overlevelseskraft forstærket enormt under pres. Så alle der har noget at 
tilbyde af deres unikke livserfaring udtrykt på netop den perfekte måde denne person gør vil ramme en eller 
flere andre modtagere som præcis kan bruge netop det.

http://www.sclerose.info/
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I dette samvær, denne udveksling der sker mellem to mennesker selv 
på stor afstand kun med sort på hvidt til at kommunikere med, er der 
noget andet der glider i baggrunden for en stund. Den gamle tilstand er 
borte og med den relationen med overmagten, den almægtige og 
grusomme der hvert øjeblik kan slå til. I stedet er man i en oplevelse, 
smittet af den andens særegenhed og beretning, af at det pludselig 
godt kan lade sig gøre, og at man også selv vil være i stand til at være 
stærk eller beslutsom eller kærlig eller glad fremover igen på trods.
Men du for hvem MS er noget nyt og overvældende, du som søger 
noget at gribe efter som kan bære, efter ligesindede og efter vejledning 
– ud over at lytte og suge til dig har du måske også et behov for at 
fortælle om din situation og hvordan du oplever den, både de trælse og 
de lyse sider.

Det kan være at du ikke kan tro at andre er interesseret i din 
almindelige historie om depression, chok, ubalance, smerter eller hvad 
det er der fylder mest lige nu, men sandheden er at de ord du 
nedfælder til andre bliver til et møde – ikke kun med dig selv på en 
reflekterende måde, men også andre vil åbne sig for dine ord og en bro 
imellem menneskehjerter skabes i det øjeblik af forståelse og mere 
udveksling til følge for alles bedste.
Vi er alle små både på tilværelsens store skæbnehav, og i den mørke 
nat hvor kun stjernerne er tændt kan det føles meget ensomt og hårdt 
at kæmpe sin egen lille kamp med elementerne. Vi kan føle det håbløst 
og os magtesløse og fortabte uden kontakt til andre, men vores ord kan 
virke som nødraketter i den mørke nat, og pludselig ser vi et lys på 
himlen og ved at vi er hørt og set og mærket. Og det gør hele 
forskellen.

Søren Beejo Hansen .

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/
http://sclerose.info/medlemskabpriser/


Så er Sclerose.info kommet på YouTube !!

Se webinaret fra december om kognition på:

https://youtu.be/Mn0g7YOmnaE
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Webinar

https://youtu.be/Mn0g7YOmnaE
http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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