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Alt skal altid være så pænt og politisk korrekt.
Sådan er dagsordenen, og sådan har dagsordenen været igennem mange år.

Men engang imellem så skriger min hjerne og krop efter at sige min personlige mening – at være lidt mere 
kontant, måske kritisk.

Sclerose.info har altid været klassens frække dreng, vi har altid sat forskellige debatter i gang også selvom 
det var politisk ukorrekt. De seneste år har vi været lidt mere pæne.

Nu skal man ikke være ham den irriterende dreng, ham den der brokkerøv der bare skal være uenig om alt –
men omvendt så synes jeg faktisk at hele sclerose miljøet er blevet lidt fladt – lidt for pænt.

Jeg synes også at hele systemet – politikkerne, love, regler, det offentlige osv osv – det er begyndt at blive 
lidt tyndt. Jeg synes faktisk det er blevet meget meget sværere at være en del af ”de svage”
Jeg synes at meget er vendt lidt tilbage til 90’erne
Jeg synes at hvor vi op igennem starten af 2000, der betød livskvalitet rigtig meget også for systemet – så er 
det blevet sparet væk – og for at være ærlig – så kan det sgu ikke være rigtigt!!

Samfundet – verdenen – har ændret sig det ved jeg godt, men jeg synes at den naturlige udvikling der altid 
er – der har flyttet nogle skæve grænser – det er dræbt nogle værdier – man er blevet lidt mere ligeglad 
med det hele. En sådan udvikling betyder at det er mere svært at være en del af en udsat gruppe.

Kim G.
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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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Kognition

I December måned afholdte Sclerose.info webinar om kognition.
Hvis du ikke har set det – kan du se det på Sclerose.infos YouTube kanal

Følg dette link

https://www.youtube.com/watch?v=Mn0g7YOmnaE

Efterfølgende har der været mange der har skrevet ind med spørgsmål – og der har været mange 
der ikke enten nåede at stille spørgsmål I forbindelse med foredraget eller ikke var på dengang 
webinaret blev bragt.

Vi har efterfølgende talt med Gry Jungberg Møller Madsen og er blevet enige om at I kan stille 
spørgsmål som vi sender til Gry som vil besvare dem.

Så fat tasterne og skriv dit spørgsmål – så sender vi det til Gry som udvælger nogle stykker som 
hun svare på.

Send dit/dine spørgsmål til admin@sclerose.info

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
https://www.youtube.com/watch?v=Mn0g7YOmnaE
mailto:admin@sclerose.info
http://www.sclerose.info/


Så er Sclerose.info kommet på YouTube !!

Kom og følg os … der er ikke så meget endnu 

https://www.youtube.com/channel/UCx8QbVuSTWrA6_mG-
wJ8gPw
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Webinar

https://www.youtube.com/channel/UCx8QbVuSTWrA6_mG-wJ8gPw
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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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Hospital besøg

Hospital besøg / klinikken

Når man nu sidder der hjemme og snakker med sin(e) pårørende så er det nemt nok at huske det hele.
Jeg skal spørge om dit eller dat – jeg skal lige huske at spørge sygeplejersken om ….
Men når man sidder der overfor en meget travl læge – så sker der mange det at man hverken kan huske 
eller også føler man ikke der er tid til det.

Sclerose.info har igennem mange år prøvet at give gode råd til hvad man kan spørge om – hvordan man 
kan/skal huske – skrive ned osv osv

Nu er vi i gang med at lave en liste over emner du kan spørge om. Ikke bare en huskeliste – men en 
inspirationsliste.

Vi vil meget gerne have dit input af enhver art.

Fortæl om dit besøg – fortæl hvad du gør, tænker, synes.
Al information er vigtig – for det er med til at gøre at vi kan lave en endnu bedre arbejde

Skriv en email til admin@sclerose.info eller til kim i Facebook gruppen

Facebookgruppen

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

Jeg skal snart til "eftersyn"......tid på klinikken!
Kære læsere!
Artiklen denne gang kommer til at omhandle, hvordan jeg oplever det at skulle til "eftersyn" på 
Neurologisk Ambulatoriom - alias: SCLEROSEKLINIKKEN.

Efter en 3 uger, med lidt på programmet, undrer det mig faktisk - men positivt - at jeg i aften, har 
overskud energi, lyst osv til at skrive næste artikel, som jeg tillige fik oplægget til, her til eftermiddag!
I relation til det at skulle konsultere klinikken, har jeg gennem de sidste 10 år, haft det meget forskelligt, 
når det har været tid herfor. Jeg husker ligeledes, et par tilfælde hvor jeg - og i utide, har været nødt til, 
at kontakte klinikken, fordi jeg havde det meget dårligt, og dårligt på en måde jeg ikke sådan plejede -
HVIS man kan sige det sådan. Nu derimod - tror jeg - har jeg haft det dårligt på alle tænkelige måder, vil 
jeg da næææææsten tro.
Det gjorde meget voldsomt indtryk på mig, da jeg - vidst 2 gange, har prøvet at miste synet på det ene 
øje. Da det skete anden gang - ja der var det KUN særdeles VÆMMELIGT, men da havde jeg jo prøvet det 
een gang.

At have MS - for mig;jeg betragter det lidt - udover at være vedblivende og kronisk, resten af mit liv - ja 
så er det også lidt et sats -forstået således:
Det kan være meget forskelligt, hvordan tingene viser sig - om der viser sig gener, efter bestemte 
gøremål, og/eller aktiviter. Nogen gange kommer evt udfald først - hos mig - flere dage, eller måske en 
hel uge, efter jeg har "ydet" eller "præsteret noget. Nogle gange viser udfaldene sig fysisk - andre gange 
langt mere USYNLIGT. Det kan jeg aldrig rigtig vide på forhånd. Derfor kan MS nogle gange godt føles 
som lidt af et lotterispil. Også hvad angår udfald af "GEVINST"  <3
Vi har haft feriegæst i 10 dage, og gæster i aftes! Jeg sidder her nu, og har valgt at skrive artikel. Normalt, 
så er det ikke noget jeg ville være i stand til at gøre, da jeg først kom i seng sent i nat, men jeg har det så 
godt, og ved godt jeg ikke på den baggrund, skal spille en fandens karl.....osv, men både vores feriegæst, 
og vores gæst i aftes, var så behageligt selskab, og er endnu et bevis på, at det også kommer meget an 
på, hvem og hvad jeg omgiver mig med ift alt hvad der hedder energineveau, indtryk - og ja, i det hele 
taget;hvad skal der til, og hvorfor er netop det vigtigt? Det ser jeg jo bl a resultatet af her til aften, hvor 
jeg - og efter maden, kan sige til gemalen:"Jeg kan mærke, jeg lige vil skrive lidt, så jeg sætter mig lige ind 
lidt, skat"  <3

Jeg mærker tydeligt på ham, at nu her hvor der har været besøg, samt overnattende gæster en periode, 
at han synes det er skønt at jeg har energi til det - sådan en aftenstund  :)
Jeg er jo forlængst ovre det der med:"Jeg TVINGER LIGE MIG SELV.......jeg skal LIGE forsøge....osv osv. Der 
har jeg altid været god til at trække en streg i sandet og lade være, såfremt - og det er jeg heldig, at 
kunne mærke med det samme - HVIS og NÅR, jeg skal lade VÆRE, og så virkelig også tage den pause MS 
og krop beder om.

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

Jeg synes derfor, at det nu går ganske let og smertefrit, når jeg er til kontrol, fordi jeg synes jeg formår, at 
håndtere disse processer og delprocesser, således, at det ikke er det MS-sygeplejeske, eller neurolog, 
behøver at bruge tid på at minde mig om, men mere koncentrere sig om at foretage det "ALMINDELIGE 
EFTERSYN" af mig. De dér neurologiste tests, reflekser osv.
¨
Jeg husker meget hvordan jeg de første år, gik langt oftere til kontrol, end nu. Dette skyldes også, at jeg 
selv har formået at sige fra, når medicinen har haft for kraftige bivirkninger fx, og jeg derfor - nogle 
gange, har været nødt til, at foretage opkald i utide til klinikken. Ikke ofte! Det har dog sket!
Man kan gøre meget selv! Jeg kan gøre meget selv! Samarbejdsvillighed, med mig selv betyder meget. At 
have dejlige mennesker omkring mig;mand, venner....etc betyder rigtig meget.

Jeg skal i nær fremtid, og det vil jeg bare lige nævne - uden dog at sige mere lige nu - prøve noget 
alternativt, men med det som at holde op med at ryge - ja så ser jeg frem til at prøve det, men forventer 
ikke mirakler, men som jeg talte med vores gæst om i aftes: Kan der blot spores en lille bedring - ja så 
skader det da bestemt ikke! Desuden er det gratis. Jeg ser frem til - og glæder mig til det >3

Man kan derfor også selv gøre meget, når det kommer til - og drejer sig om klinikkonsultationer. Man 
kan forberede sig op til, at det nærmer sig, at man har en tid. Være mere bevidst om;jeg plejer fx at sige 
til min mand, sådan 14 dage 3 uger før, om han har noget jeg skal lige til dem på klinikken. Han - og jeres 
andres nærmeste, kan nemmelig sagtens opservere udfald, ELLER BEDRINGER måske endda, som vi ikke 
selv lige som patient, har været allermest OBS på - fx fysisk - hvis nu vi kognitivt hænger i bremsen, eller 
det nemlig ikke sikkert at vores hjerner lige formår, at få os til at være OBS på den bedring, der så kan 
være tale om.

Når jeg skal på klinikken: Jeg sørger for at bevare realisme selvindsigt - og det at være bevidst om, og 
acceptere og sige de ting højt, som jeg mærker anderledes, og sidder jeg og mangler ord, overfor enten 
sygeplejeske eller neurolog i situationen - ja så er det jo ærlig snak. "Lyver" man - ja så bliver det i 
længden værst for een selv, da det jo er os selv, der skal leve videre med det - også når vi går ud af 
klinikken.....helt frem til næste konsultation..........FAKTISK HELE RESTEN AF LIVET......... <3 HUSK ENDELIG 
DET! ERKEND & LEV  <3

Jonas Varbæk

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/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
mailto:admin@sclerose.info
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Velfærdssamfund 2018  ????

Vi skal spare alle steder i det danske samfund

Jeg læste en artikel på TV2 hjemmeside der hed ”Dyr medicin i samråd - sundhedsminister vil følge op” 
(du kan læse artiklen her: http://nyheder.tv2.dk/samfund/2018-04-03-dyr-medicin-i-samraad-
sundhedsminister-vil-foelge-op) 
I bund og grund handler artiklen om at man i medicinrådet har valgt kun at tilbyde medicinsk behandling 
af muskelsvind til børn der er yngre end seks måneder.
Prisen på denne medicin er 2 millioner per barn.-
Medicinen kan ikke helbrede med mildne
Overlæge Charlotte Olesen fra Aarhus Universitetshospital er uenig i dette og mener man skal kigge 
individuelt på hver patient og fortæller om en af hendes patienter – 7 årige Isabella Hansen – som 
Charlotte Olesens mener at denne medicin kunne hjælpe.

Da jeg læste historien sad jeg og tænkte … Danmark – samfund – penge – velfærdssamfund – de svage –
hjælp – syge … er det virkelig kommet dertil ?

Jeg ved godt at det handler om økonomi.
Jeg ved godt at man i samfundet – regeringen – politisk, der skal man spare og forsøge at gøre Danmark 
stærk økonomisk – men jeg synes efterhånden at det er en skræmmende udvikling.

Selvfølgelig skal enhver person der er syg i Danmark have behandling. Om det er muskelsvind eller anden 
sygdom (sclerose……….). Hvad pokker ligner det at man nu begynder at skelne imellem alder. 
Lægen er den kloge – ikke sandt ?
Så skal man da for pokker lytte efter ..!!!
Jeg synes det er forkasteligt – og jeg vil så gerne møde en politiker der TØR sige det højt – sige det 
direkte (for de findes ikke – beslutninger og love og redegørelser bliver truffet men efterfølgende kan 
man ikke holde hverken politiker Jytte, politiker Paul, Peter eller hvem der nu sidder i tinget, op på det. 

Hvordan kommer det til at se ud i fremtiden ?

Mange spørgsmål hober sig op – alle sammen efter at have læst denne for mig rystende artikel.

Hvem er det egentlig der beslutter hvem der skal behandling eller ikke ?
Hvem beslutter hvilken behandling man kan få – eller ikke få – eller hvornår man kan få hvad ?
Vore folkevalgte politikere hvilke beslutningen træffes der ? … Hvad er deres kendskab til sygdom eller 
behandlinger, hvad er kriterierne der bliver besluttet ud fra – er det hele bare en økonomisk betragtning 
? 

Er det mon de parkinsonramte der står næst i køren til begrænsning i muligheden for behandling, eller er 
det de demente, eller hvad nu hvis det er os scleroseramte ? 

Kim G

http://www.sclerose.info/
http://www.sclerose.info/
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2018-04-03-dyr-medicin-i-samraad-sundhedsminister-vil-foelge-op
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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: Kristina Andersen
Alder: 24
Bor i: Odense
Diagnose: attackvis multiple sclerose
Behandling: 2 x 240 mg Tecfidera

Hvad var de 1. symptomer?
Føleforstyrrelser i højre hæl. Dette spredte sig stille op ad begge ben og til store dele af overkroppen, 
hvilket gjorde at det var svært at gå uden støtte til en krykke.

Hvorfor har du valgt denne behandling?
Jeg blev tilbudt at være med i en videnskabelig undersøgelse, omkring den forebyggende tabletmedicin 
Tecfidera, med det formål at undersøge om man i forskellige biomarkører (blod, urin og rygmarvsvæske) 
kan måle en effekt, så man i fremtiden kan blive bedre til at forudsige prognose for sygdommen tidligt, 
helst allerede på diagnosetidspunktet, samt at blive bedre til at vurdere en respons på medicinsk 
behandling. Samtidig vil der blive målt på om medicinen har en effekt på træthed og hukommelse via 
spørgeskemaer.
Jeg var indstillet på jeg skulle have medicin da diagnosen faldt og fik så fortalt om Tecfidera samt forelagt 
den videnskabelige undersøgelse og takkede ja.
At deltage i undersøgelsen kræver ikke så meget ekstra af mig og når den er færdig, kan jeg fortsætte 
med medicinen og kontroller som normalt.

Tager du alternativ medicin eller behandling – hvorfor – hvad hjælper det dig?
Nej det gør jeg ikke, men er bestemt åbent overfor det hvis jeg føler det nødvendigt en dag f.eks. hvis 
alm. sclerosemedicin eller anden alm behandling ikke virker.

Hvor mange gange er du blevet scannet siden du fik din diagnose – og hvornår blev du sidst scannet?
Hvis man ser bort fra det scleroseprojekt jeg pt. deltager i, som også kræver MR-scanninger, så er det i 
alt 3 gange, hvor den seneste fandt sted 01.oktober – godt 1 år efter diagnosen.

Hvad er dit ynglings citat eller slogan?
Jeg dør ikke AF sclerosen, jeg dør MED den.

Kristina Andersen

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

Hvad lavede du inden diagnosen og hvad laver du nu/også gerne fritidsinteresser?
Inden diagnosen gik jeg ledig som kontorassistent og var i gang med et intenst træningsforløb ved en 
personlig træner, hvilket jeg måtte stoppe pga. det første attack der udløste sclerosen og bl.a. gjorde mig 
gangbesværet samt nedsatte mine kræfter i hænder/fingre.
I dag går jeg stadig ledig som kontorassistent og synes samtidig det er blevet sværere at finde et job da jeg 
ikke aner hvad jeg kan holde til (både fysisk og psykisk) pga. sygdommen.
Dertil træner jeg på et vederlagsfrit hold ved en fysioterapeut én gang om ugen, ses med veninder så tit det 
er muligt og engagerer mig mere og mere i Scleroseforeningens – og lokalafdelingens arbejde via de 
forskellige tiltag/aktiviteter der finder sted. Bl.a. er jeg næsten lige kommet med i lokalafdeling NORDFYNs
UNGEteam.

Hvordan er du som person og menneske i dag?
Min situation med arbejdsløshed og det jeg ikke ved hvad jeg kan holde til, både fysisk og 
psykisk, gør at jeg efterhånden har svært ved at definere mig selv. Tror egentlig jeg stadig 
holder af de samme ting, så som planlægning, at være kreativ m.m. og så er jeg stadig en 
glad og smilende pige, men har jeg hvad der skal til for stadig at bevare fokus under 
arbejdsopgaverne og kan jeg huske det skal når jeg f.eks. rejser mig fra kontorstolen –
det må tiden vise.
Så jeg vil mene at jeg stadig er den samme, dog under udvikling som man er hele livet 
igennem, men med lidt flere kognitive problemer end andre ”normale” mennesker.

Har du ændret dig efter diagnosen og på hvilken måde?
Ja det har jeg helt sikkert. Jeg har flere kognitive vanskeligheder, hvilket er tiltaget det seneste halve år – jeg 
mister hurtigt fokus og koncentrationen dette ses bl.a. ved stavefejl, at jeg skal læse samme linje flere gange 
for at forstå den korrekt, at jeg ofte taber tråden i samtalen når jeg forklarer noget, m.m.   I starten af min 
diagnose og ca. 6 måneder efter, var jeg ramt af en invaliderende træthed, som lærte mig at jeg måtte tage 
én dag ad gangen, da jeg aldrig vidste hvordan næste dag så ud.
Dette har jeg stadig med mig trods denne træthed er væk.

Har du temperament… og hvad gør det for dig – både positivt og negativt?
På de dårlige dage finder man mit største dårlige temperament. Når jeg er fyldt op i hovedet, er der ikke det 
store overskud, og så sker det at jeg fumler ekstra med tingene, vrøvler og derved snerrer lidt mere af 
tingene/folk. Det skaber jo desværre en negativ stemning, men lærer man at sætte ord på overfor dem man 
er sammen med, er der er en større chance for at de forstår hvorfor man reagerer som man gør.

Hvordan har din omgangskreds taklet, at du har fået sclerose?
Meget godt synes jeg. Veninder og familie har spurgt hvis de var nysgerrige/interesserede 
i noget omkring sygdommen. Min mor græd lige da diagnosen blev stillet, men har accepteret 
det.
Jeg er heldigvis mild ramt, så man ser det ikke på mig og derved tror jeg ikke folk tænker så 
meget over at jeg faktisk har sclerose. Men af og til kan jeg godt fornemme, specielt på min 
mormor, at hun har fokus på at jeg jo er syg og ikke kan alt – men hun er god til ikke at blive 
pylret, men bare er det mere opmærksom.

Hader du din sclerose?
Nej bestemt ikke. Synes der er gode og dårlige dage, men dem har vi alle sammen, om vi har sclerose eller ej.

http://www.sclerose.info/
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?
Uha .. er nok mest generet af en bivirkning fra min medicin som kaldes flushing. Via forskellige faktorer som 
ikke ligger fast, blusser jeg af og til i hovedet, på arme og hals/bryst. Det tager ca. 30-60 minutter før det er 
væk igen og føles som en lettere solskoldning mens det står på, men jeg har lært at leve med det.
Værste symptom ved selve sygdommen må pt. være at jeg kan mærke jeg bliver mere og mere træt ved 
længerevarende gang/motion – jeg mister hurtigere kræfterne end førhen. Jeg accepterer det og holder en 
pause og kæmper lidt videre og finder løsninger der virker til mig. Og ja som førnævnt, fungerer jeg også 
mere og mere dårligt kognitivt hvilket jo mærkes meget hver dag, da man bruger den kognitive del hele tiden.

Lever du efter sclerose principperne? Og kan du mærke en forskel på før og efter?
Min scleroselæge anbefalede at man lever efter de 7 kostråd, ligesom alle andre mennesker bør gøre, og så 
huske at dyrke godt med motion – gerne tung styrketræning mixet med kondition.

Hvad har din sclerose givet dig af gode oplevelser?
At jeg har fået mig en masse nye bekendt- og venskaber, at jeg kan være 
med til at sprede viden omkring sclerose og hjælpe til ved forskellige 
videnskabelige projekter og undersøgelser når nu jeg har sygdommen 
- ser det lidt som min ”pligt” på en positiv måde.

Hvordan har du det med træning? Kan du mærke en positiv effekt, eller 
føler du det er et nødvendigt onde?
Føler ikke det er et nødvendigt onde, for jeg har den holdning at vi sclerose-
patienter virkelig har godt af motion – hvilket alle mennesker har – men 
siden vi er syge, har vi dét mere brug for det, så vi kan hjælpe kroppen med 
at bekæmpe eller som det mindste - at holde sygdommen nede.
Men det er klart når motivationen for at træne ikke er der, føles det som et 
nødvendigt onde.

Hvad er din holdning til den måde politikkerne ser på ”os scleroseramte”?
Ved ikke hvordan de ser på ”os scleroseramte”. Tror ikke vi har ’en kasse’ for 
os selv, men hører sammen med andre handicappede og/eller kroniske syge.
Og her kan der jo altid findes forbedringer. Synes det er under al kritik, at 
man ikke lytter til hvad fagfolk (læger, psykologer m.m.) udtaler sig omkring 
hver patient, f.eks. vedrørende førtidspension, for hvis ikke de skulle være 
kvalificeret til at komme med en vurdering, hvem skulle så?

Har du et godt råd til nydiagnosticerede?
Få meldt dig ind i Scleroseforeningen med det samme så du kan benytte dig 
af de mange gode og hjælpende tilbud, find et sted du kan bruge din ret til 
vederlagsfri træning samt kom ud og deltag i nogle af de arrangementer din 
lokalafdeling laver – derved møder du andre ligesindede med samme sygdom.
Dertil anbefales det af mange sclerosepatienter, at man kommer på 
sclerosehospital hurtigst muligt, fordi man får så god og individuel hjælp til at 
håndtere sygdommen.

Har du et godt råd til os andre med sclerose?
Tag en dag ad gangen. Acceptér sygdommen. Og få det bedste ud af det. Forbliv positiv.

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

Hvor er du om 5 år?
Om 5 år er jeg 30 år. Ca. 1/3 del af livet vil være gået. Om 5 år sidder jeg i hvert fald i et job – det kan være 
fuldtid, deltid eller flexjob – men jeg er selvforsørgende. Jeg har været flyttet hjemmefra nogle år og bor evt. 
sammen med en kæreste. Jeg er skruk og har været det i mange år, så enten er der allerede et barn eller 
måske et på vej.
Min sygdomsaktivitet vil være uforandret, og jeg tager stadig medicin.
Dertil er jeg stadig lige engageret og involveret i Scleroseforeningens arbejde på forskellig vis og sidder evt. i 
lokalafdelingens bestyrelse.

Hvad syntes du om det job sclerose.info laver?
Jeg er faktisk ikke bekendt med sclerose.info og det arbejde der laves derigennem, men er sikker på de har 
gode og relevante oplysninger og nyheder til os med sclerose, og laver et fantastisk digitalt magasin.

Hvad er din største drøm?
Selvom jeg ikke har meget erfaring med at rejse udenlands, så vil jeg rigtig gerne se mere af verdenen. 
Mangler da stadig også steder i Danmark, så kunne være jeg skulle starte med dem 😉

Slutteligt fortæl lidt om dig selv og dit liv indtil nu?
Jeg er en glad, smilende og engageret snart 25-årig ung kvinde med ben i næsen og en god portion modenhed 
med et lille twist af fjollethed.
Jeg sætter både det at grine, traditioner, familie og veninder højt på prioriteringslisten.
Jeg elsker at være kreativ, at se serier og film og ikke mindst at engagere mig i frivilligt arbejde til diverse 
arrangementer i Odense samt selv deltage i dem.
Dertil nyder jeg virkelig at være blevet en del af lokalafdeling NORDFYNs UNGEteam samt at være med ind 
over forarbejdet til RAP om KAP – det er spændende og ikke mindst udfordrende på den gode og lærerige 
måde.
Så på trods af at jeg er arbejdsløs og er i gang med at finde ud af hvordan jeg passer ind på arbejdsmarkedet, 
har jeg alligevel noget at se til året igennem.

Jeg ønsker jer alle held og lykke

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

HVAD FANDEN ER DET? ER ISTIDEN ENDNU IKKE FORBI?JUKEBOXEN FRYSER"....... ? ?

kære læsere!
Med ca 10 dage tilbage af marts måned, her i dette år 2018;kalender "leger" forår.......
Man behøver, naturligvis ikke at være sclerose-syg, for at konstatere, at det er megairriterende.
Jeg fik selv en SMS, fra gemalen i morges, med et forslag om, at jeg forblev indendøre, og at det var glat. En anden af 
vores gode venner som jeg lige "snakkede med på skrift" i morges......Ja han var også kommet godt på arbejde, men 
det havde taget sin tid - grundet glat føre.
Når man så har MS, som jo er mit skrivende udgangspunkt;ja det kan så spænde endnu mere ben - eller på en anden 
måde - da jeg, som så mange andre med MS - i kulde, kan opleve - i forskellig grad, men at nervesmerter, rystelser 
(følelse af kræftnedsættelse i benene/at de skælver/sitrer) og ganske enkelt - derved - gør det vanskeligere for mig at 
færdes.
Vi kom til - i lørdags - da vi bød en ny gæst velkommen her hos os - altså mødtes IRL, at tale om det. Det er jo altid -
på trods af en del korrespondance/samtaler, altid spændende, hvordan det så forløber, når man skal mødes.
Jeg er glad - meget glad - for, derfor at opleve, at det at jeg har MS, ikke ser ud til, at spænde ben for vores venskab. 
Når jeg ellers er - og hvis jeg er nervøs(hvilket jeg slet ikke var, eller havde været op til i lørdags), men hvis jeg er 
nervøs - måske blot over en bagatel, kan det i den grad have indflydelse på, hvad kroppen har tænkt sig at gøre eller 
hvordan den reagerer. Nervøsitet, kan hos mig, alene gøre at jeg bliver"lammet", eller benene bliver tungere, 
samtidig med, at der som regel - og samtidig, er noget kognitivt, der ligeledes synes det skal drille. Den cocktail, kan i 
den grad give buksevand, på en dårlig dag.
Det fik jeg i fredags - på hovedbanen. Jeg billedliggør lige den BIDENDE KULDE OG BLÆST" der vvar tale om fredag 
eftermiddag, da jeg fulgte vores feriegæst til toget. Jeg vil vove, at påstå, at buksevand i skoletiden.....og så den 
følelse jeg havde i hele kroppen, da jeg skælvende stod på hovedbanen og ventede på Flextrafik - der så ikke kunne 
finde mig. Ja dér havde det været skide ligegyldigt om det var buksevand jeg havde fået, eller om jeg blot var stiv af 
kulde. FØLELSEN var den SAMME!!!!!!!
Vi kan så diskutere: KBH´s Hovedbanegård, har et mødested for Flextrafik - hvor jeg tidligere på dagen - med vores 
gæst, var blevet sat af! Så antager jeg naturligvis, at skulle på igen samme sted. Så jeg stillede mig jo dér, da vores 
gæst, var taget afsked med. 
Det tog den stakkels chauffør 3 kvarter, at finde mig. Han opdagede temmelig "sent".....at mit mobilnr stod på 
ordren. Dvs, at han jo med det samme kunne have ringet, og forhørt sig om, hvor vi så fandt hinanden. Han troede 
nemlig - sjovt nok - at der var tale om det "MØDEPUNKT" hvor jeg lige havde taget afsked, med vores gæst -
INDENFOR i hallen. Havde jeg vidst det, var jeg jo bare blevet siddende dér.
Jeg blev genforenet med chaufføren, og med ret så stive stolper, og en beklagende chauffør kørt hjem.
Vores gæst lørdag, var en så dejlig oplevelse, som før nævnt. Det at møde et menneske, der har været koresponderet
med, i en længere periode, for så at mødes, og have en dejlig aften. Faktisk kom jeg også meget sent i seng, fordi at 
"Hej søde Jonas og Jan! Jeg er kommet godt hjem" udviklede sig til en længere samtale. Med andre ord:Tråden blev 
atter taget op, og hyggesnakken, der var sluttet en halv time forinden fortsatte så. Det har virkelig været det hele 
værd. 
Selvom jeg stod fredag og frøs, med blyfølelse, blæst og smerter...........ja så var alt på mig lørdag tøet op.....Så hvis 
det her, har tænkt sig at fortsætte - ja så skal jeg blot omgive mig - hvad enten det er i tlf, flere timer.......så skal jeg 
bare omgive mig med mennesker, min MS kan lide. Så tøer jeg sgu op - uanset hvor "STIV" jeg har været...........
Ude i den virkelige verden, må foråret dog også godt snart indfinde sig.......>3
Jonas Varbæk
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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/
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Jeg vil gerne dele min erfaring med at finde 
hjælp og ro.
Jeg har tilhørt Pinsekirken i København 
igennem år, og jeg ved mange ikke er 
troende, men for mig har det betydet at 
jeg er i dag har det godt.
Jeg tror på gud og jeg tror på frelse.
Jeg ved at jeg på trods af min sklerose 
bliver beskyttet af gud
I min bøn finder jeg ro og hjælp fra gud

Hvis du ikke tror på gud eller er religiøs, så 
prøv at søg din gud of han vil tage imod dig 
og hjælpe dig.

Han hjælper mig hver dag. 

Uden ham kan jeg ikke smile og være glad.

/Anonym scleroseramt 28 år

Har du indlæg eller lignende du gerne vil dele eller 
bringe, men at du gerne vil forblive anonym kan du 
forblive dette (ikke i debat relateret indlæg eller oplæg) 
Du skriver til admin@sclerose.info og oplyser du gerne vil 
være anonym i samme mail)
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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
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