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September er over os.
De to måneder september er sådan nogle ”vi-skal-i gang-igen” og sådan lidt i ingenmandsland.
November er den mest håbløse … jeg tilhøre ikke noget … jeg er træt af det måned. Men den ligger ude i 
fremtiden.

September – vi er kommet i gang .
Sommeren er ovre … uanset om der kommer lidt indian summer også … så er den bedste/værste tid ovre.

Danmark har i år oplevet den bedste (og for nogen den værste) sommer i rigtig rigtig mange år.
Sol, sommer, badetøj, solcreme, solrødme, varme, solstik, øget symptomer … hele paletten på godt og ondt.
En ting er helt sikkert … ALLE nyder at der er sol og lys. 
Energien man får af at se lyst – solen … den er ubeskrivelig.
Ens humør bliver så meget bedre end godt af lyset af solen.
At man MÅSKE har lidt ballade og bøvs med varme ændre ikke ved det faktum at lyset er en kilde til godt 
humør.

Som skrevet før, og som råd afgivet utallige gange i sommeren … blæser, ind i skyggen, nedkøl håndled, 
ankler og nakke.

Kommer der indian summer – så huske det stadig … pas på din krop … nyd lyset og solen.

God september til alle.

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

Facebookgruppen
Mia B. Lorenzen
… lavede følgende indlæg – som jo omhandler kognition……

Andre der også har hukommelsestab? 

Jeg har det så svært ved det. Jeg glemmer de ting jeg er ved at sige, og jeg kan ikke 

finde dem frem igen, sys det så svært at “gemme” at jeg glemmer. For folk sidder jo og 

venter på mit svar el. Hvad det nu kan være .. 

jeg glemmer samtaler jeg har haft for mindre end 5 min siden. Og de er helt væk. 

På hjemmefronten bliver det ikke taget særlig seriøst, der bliver vendt lidt øjne og for 

fortalt at man nok er ved at blive dement..    

Hvordan takler i det? 

Nogen gode huske ideer?

Det er kognitive udfordringer eller problemer.
Jeg skrev efterfølgende med Mia, også for at sikre at det er ok at bringe dette indlæg fra 
Facebook gruppen her i PDF bladet.

Nu har Danmark lige haft en fantastisk sommer – meget meget solrig – og meget meget varm.
Mange scleroseramte har haft det hårdt !

Jeg har skrevet med rigtig mange i løbet af sommeren – og jeg har sagt rigtig mange gange, hvad 
jeg siger igen nu :

Varmen … er med til at gøre at man bliver mere udtrættet, og det betyder at dine kognitive 
problemer bliver mere udtalte … du får det værre .
Solen der bager på dig – har samme effekt
Varmen  og solen gør også at det centrale nervesystem bliver ophedet. Det giver med det samme 
at alle dine symptomer bliver forværet. Om det er fysisk eller kognitivt – det bliver forværet.

Det er IKKE fordi man har et angreb eller er syg – man bliver IKKE varigt forværet (umiddelbart), 
det bliver bedre når temperaturen falder

Mange har også oplevet de har det bedre om aftenen.
MEN det har været en forskrækkelse for mange.

Når alt dette er skrevet – så er det for mange, inkl. Mia, ikke kun varmen og solen.
Det er kognitive problemer.

Sidste december havde Sclerose.info et webinar om kognition.
Dette webinar blev lagt på Sclerose.infos YouTube kanal efterfølgende.
Hvis du ikke har set det – så er her et link.

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

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


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

WWW.SCLEROSE.INFO6

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

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


Annonce
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Sclerose.info kommet på YouTube !!

Kom og følg os … der er ikke så meget endnu 

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

https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
http://www.msguiden.dk/
http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
https://www.youtube.com/channel/UCx8QbVuSTWrA6_mG-wJ8gPw
https://www.youtube.com/channel/UCx8QbVuSTWrA6_mG-wJ8gPw


Hukommelsen ….

Hukommelse ………………

WWW.SCLEROSE.INFO8

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/
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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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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.

12

http://www.sclerose.info/
http://www.sclerose.info/
mailto:kim@sclerose.info
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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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. Marianne Serup Larsen
Alder: 65 år
Bor i: 5683 Haarby Fyn
Diagnose: Sekundær Progressiv (har været attacvis)

Behandling:
Fysisk hård træning 5 dage om ugen. Fampyra for gangfunktionen.

Hvad var de 1. symptomer?
Følelsesløse underarme i 14 dage

Hvorfor har du valgt denne behandling?
Fordi jeg kan mærke det hjælper og så forsøger jeg at fortælle hjernen, den skal reagere positivt.

Tager du alternativ medicin eller behandling – hvorfor – hvad hjælper det dig?
Ingen alternativ medicin.

Hvor mange gange er du blevet scannet siden du fik din diagnose – og hvornår blev du sidst 
scannet?
4 gange for at tjekke sygdomsaktivitet. 8 gange i forbindelse med forsøg på Rigshospitalet og Aarhus 
Universitetshospital. Sidst i marts 2018.

Hvad er dit ynglings citat eller slogan?
Jeg kan hvad jeg vil og jeg gør det, fordi jeg er stædig og udholdende.

Hvad lavede du inden diagnosen-og hvad laver du nu/også gerne fritidsinteresser? 
Kontorassistent – nu folkepensionist. Masser af træning. Går til foredrag, på teater, til koncerter. 
Følger meget nøje med i hvad der sker inden for forskning af sclerose.

Hvordan er du som person og menneske i dag?
Glad og positiv.

Marianne Serup Larsen

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

Har du ændret dig efter diagnosen og på hvilken måde? 
Ja, Jeg har begravet Janteloven og ser muligheder i stedet for begrænsninger

Har du temperament… og hvad gør det for dig – både positivt og negativt?
Jeg har fået kortere lunte og siger min ærlige mening, hvilket jeg har det rigtig godt med.

Hvordan har din omgangskreds taklet, at du har fået sclerose? 
Mødt mig med positivt sind og bakket op.

Hader du din sclerose ?
JA, men håndterer det positivt

Hvad er det værste symptom eller bivirkning 
ved din sclerose?
Og hvordan påvirker det din hverdag? 
Over stræk af knæ. Det forhindrer mig i at 
bevæge mig normalt.

Lever du efter sclerose principperne? 
Og kan du mærke en forskel på før og efter? 
Ja, 

Hvad har din sclerose givet dig af gode oplevelser? 
Masser af udfordringer og mange gode venskaber.

Hvordan har du det med træning? Kan du mærke en positiv effekt, eller føler du det er et 
nødvendigt onde?
Træning er min medicin. Træner fysisk hårdt. Det bevirker, at jeg stadig kan gå og stå, selv om mit 
sygdomsbillede fortæller at jeg burde sidde i en kørestol.

Livet har så mange farver….hvad var din farve før du fik sclerose og hvad er den nu?
Det har jeg ikke spekuleret på. Men rød er en rigtig god farve for mig.

Nåh…..men hvad er det bedste ved at have sclerose…?
Åhhhh…. Det ved jeg ikke!!!!!!!! 

Har du et godt råd til ny diagnosticerede?
Lær at acceptere sygdommen og tænk positivt.

Har du et godt råd til os andre med sclerose?
Se muligheder i stedet for begrænsninger og 
vær positiv, stædig og udholdende.

Hvor er du om 5 år?
Jeg går og står stadig og håber de har knækket 
koden og fundet en ”kur” mod sclerose.

Hvad syntes du om det job sclerose.info laver?
Det er positivt og oplysende.

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

Hvad er din største drøm?
At slippe af med sclerosen

Slutteligt fortæl lidt om dig selv og dit liv indtil nu?
Jeg er en stædig gammel rad J Er meget nysgerrig og 
følger meget levende med i forskning omkring sclerose. 
Følger levende med i hvad der foregår i samfundet og 
blander mig, hvor jeg kan komme afsted med det. Så 
har jeg en dejlig familie, som bakker mig op 100%. 
Er meget socialt anlagt og blander mig i mangt og 
meget og får mange gode input og diskussioner 
med andre mennesker. Sætter mig nogle mål og 
helmer ikke før de er gennemført.

http://www.sclerose.info/
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Et par nyheder fra verden ….

Older individuals with multiple sclerosis report higher quality of life than younger 
counterparts

A recent brief report by MS researchers provides preliminary evidence that older individuals with multiple 
sclerosis (MS) report lower levels of depression and higher quality of life than their younger counterparts. 
These findings are consistent with the trend toward improvement in well-being with age in the general 
population.

What are the early signs of MS?
Multiple sclerosis is a progressive disease of the central nervous system. It occurs when the body's immune 
system mistakenly attacks the healthy nerves of the brain and spinal cord.

Processing speed important to higher order cognitive function in multiple sclerosis patients
A recent article by Kessler Foundation researchers underscores the importance of processing speed in overall 
cognitive function in individuals with multiple sclerosis (MS) and their performance of everyday life activities. 
The article, "A pilot study examining speed of processing training (SPT) to improve processing speed in 
persons with multiple sclerosis"

Brain cell identified as 'mediator of disease
Brain inflammation is a marker of multiple sclerosis, Alzheimer's, and some psychiatric disorders. A new study 
finds a subtype of brain cell that is key in neuroinflammation, bringing us closer to new treatments for 
multiple central nervous system diseases.

Kessler Foundation joins new study to improve cognition in people with progressive MS
Nancy Chiaravalloti, PhD, and John DeLuca, PhD, have been awarded a $410,000 grant from the Multiple 
Sclerosis (MS) Society of Canada and the MS Scientific ResearchFoundation to assess the efficacy of a mixed-
method intervention to improve cognition in people with progressive MS. This four-year award funds a 
collaborative study with 11 centers across six countries, including the United Kingdom, Canada, Italy, 
Denmark, Belgium, and the United States.

Researchers find new way to differentiate between active and inactive viruses
Human herpesviruses such as HHV-6 can remain dormant in cells for many years without being noticed. When 
reactivated, they can cause serious clinical conditions. Researchers from Würzburg have now found a way of 
differentiating between active and inactive viruses.

http://www.sclerose.info/
http://www.sclerose.info/
https://www.news-medical.net/news/20180920/Older-individuals-with-multiple-sclerosis-report-higher-quality-of-life-than-younger-counterparts.aspx
https://www.medicalnewstoday.com/articles/323130.php
https://www.news-medical.net/news/20180919/Processing-speed-important-to-higher-order-cognitive-function-in-multiple-sclerosis-patients.aspx
https://www.medicalnewstoday.com/articles/323071.php
https://www.news-medical.net/news/20180914/Kessler-Foundation-joins-new-study-to-improve-cognition-in-people-with-progressive-MS.aspx
https://www.news-medical.net/news/20180914/Researchers-find-new-way-to-differentiate-between-active-and-inactive-viruses.aspx
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Et par nyheder fra verden ….

B cells among factors leading to brain lesions in multiple sclerosis 
A team of researchers has shown that in multiple sclerosis, it is not only specific T cells that cause 
inflammation and lesions in the brain. B cells, a different type of immune cell, also play a role. These cells 
activate T cells in the blood. This discovery explains how new MS drugs take effect, opening up novel options 
for treating the disease. 

Researchers discover key aspect in pathogenesis of multiple sclerosis
A team of researchers the University of Zurich and the University Hospital Zurich has shown that in multiple 
sclerosis, it is not only specific T cells that cause inflammation and lesions in the brain. B cells, a different type 
of immune cell, also play a role. These cells activate T cells in the blood. This discovery explains how new MS 
drugs take effect, opening up novel options for treating the disease.

Healthful diet tied to lower risk
Eating a healthful diet that is rich in vegetables, fish, legumes, eggs, and poultry is tied to a lower risk of 
multiple sclerosis, a long-term disease that affects the brain, spinal cord, and optic nerve in the eyes.

Researchers reveal insights into how body clock controls inflammatory response
Researchers at RCSI and Trinity College Dublin have revealed insights into how the body clock controls the 
inflammatory response, which may open up new therapeutic options to treat excess inflammation in 
conditions such as asthma, arthritis and cardiovascular disease. By understanding how the body clock controls 
the inflammatory response, we may be able to target these conditions at certain times of the day to have the 
most benefit. 

New multiple sclerosis subtype identified
A new subtype of multiple sclerosis has been found. Scientists hope that this discovery could one day lead to 
more specific diagnoses and personalized treatments for people with this disease.

Clinical trial: Promising drug slows brain shrinkage in progressive MS patients
A promising drug slowed brain shrinkage in progressive multiple sclerosis (MS) by nearly half, according to 
new research led by Cleveland Clinic. Very limited therapies are currently available for this disabling form of 
the disease.

Research provides new roadmap for repairing damaged brain cells in multiple sclerosis
Research published today in the journal Nature provides new understanding about how drugs can repair 
damaged brain cells that cause disability in patients with multiple sclerosis.

A molecular key for delaying the progression of Multiple Sclerosis is found
In the lab it was possible to improve the symptoms in the chronic phase of the disease while encouraging the 
repair of the nervous tissue, and the challenge now is to move the research forward in humans. 

http://www.sclerose.info/
http://www.sclerose.info/
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/09/180904114644.htm
https://www.news-medical.net/news/20180904/Researchers-discover-key-aspect-in-pathogenesis-of-multiple-sclerosis.aspx
https://www.medicalnewstoday.com/articles/322800.php
https://www.news-medical.net/news/20180821/Researchers-reveal-insights-into-how-body-clock-controls-inflammatory-response.aspx
https://www.medicalnewstoday.com/articles/322859.php
https://www.news-medical.net/news/20180830/Clinical-trial-Promising-drug-slows-brain-shrinkage-in-progressive-MS-patients.aspx
https://www.news-medical.net/news/20180726/Research-provides-new-roadmap-for-repairing-damaged-brain-cells-in-multiple-sclerosis.aspx
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180720112826.htm
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Klinik besøg – råd og input…

Er du kommet i gang med registrering – at skrive – før du skal ind på hospitalet ?

I juli måneds PDF blad skrev vi om planlægning til dit, som scleroseramt, kommende besøg på din 
sclerose klinik. 

Vi har talt med flere efterfølgende, og har lovet at bringe det igen.
Man kan selvfølgelig ”bare” hente det gamle blad frem igen – men vi bringer det igen.

Vi har haft en tæt dialog med mange af jer scleroseramte i forbindelse med at vi lavede artiklen 
og materialet i juli, og ligeledes i den efterfølgende tid.

Vi vil gerne gøre det endnu bedre og gerne opdatere , derfor gentager vi opfordringen til alle –
hvis du føler der er mangler – eller oplysninger eller inputs du mener der skulle have været med 
så skriv endelig til admin@sclerose.info eller kim@sclerose.info

Uddrag fra artiklen i juli :
Når man skal til sit årlige, halvårlige eller kvartalslige klinik besøg for at se sin neurolog/læge er 
det er STOR fordel at forberede sig !. Ikke om morgenen – men dage før.

Snak med din familie og venner – dine pårørende – og få en snak om hvilke ting der evt. er 
ændret eller spørgsmål der er omkring din situation – eller behandling – eller undersøgelser – om 
dit liv – om socialt eller hvad end det kan være.

Jo mere du forbereder dig – jo nemmere bliver dit møde / undersøgelse.

Vi kender alle følelsen når vi går fra mødet / undersøgelsen … ahhhhhh, jeg glemte at spørge om 
….. !!!

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
mailto:admin@sclerose.info
mailto:kim@sclerose.info
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Klinik besøg – råd og input…

Mange er bange for at det er fordi de kognitivt er blevet ramt – men det er ikke tilfældet.
ALLE glemmer – og når man er hos lægen og han/hun spørger om dit eller dat, så ryger vore 
fokus og vi glemmer det vi huskede for 5 minutter siden.
Hvis man er kognitivt ramt så er der ingen tvivl om at det hele bliver være, og det er i den 
situation også vigtigt at man er endnu mere forberedt.

Ud fra de svar vi har fået er det heller ingen tvivl om at det er bedst at man tager en pårørende 
med. 4 øre høre bedre, og de 2 fra den pårørende er mindre følelsesmæssigt involveret, hvilket 
betyder at din pårørende ser/forstår mere klart (måske ikke selve informationen fordi den 
omhandler sclerose – din krop etc.) men ordene.

Det er vigtigt at sige igen … og igen.

Lægen ved mest om sclerose.
Lægen vil dig det bedste
Lægen udskriver den medicin han/hun mener er den rigtige for dig.
Lægen har den faglige viden

MEN … det er også vigtigt at du ved, at du er specialist omkring dig selv.
Du ved og kender bedre end nogen anden din sygdom.
Du kender din sclerose på godt og ondt.
Jo bedre og mere du kan informere din læge, jo bedre kan han/hun rådgive dig.

Derfor er det vigtigt med information – og det er vigtigt at man tager en pårørende med (ven 
familie eller lignende) fordi at det er nemmere både at huske, og reagere når man ikke er alene.

Som skrevet tidligere arbejder Sclerose.info på at udvikle et system der er elektronisk, men indtil 
det er på plads, må du ”nøjes” med at printe skemaerne ud og udfylde dem og tage dem med til 
din læge

Prøv at begynde med at bruge skemaerne – og du må endelig sende feedback til os for at vi kan 
udvikle skemaer og den elektroniske del til at blive endnu bedre.

Du kan downloade skemaet/skemaerne her

Og på de næste sider vil alle siderne være også

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