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Oktober står og smiler
Det er måneden der kan give os glæde, godt vejr, ferie, stadig lys og godt humør.
Det er også måneden der kan være kold, regnfuld, blæsende,. Trafik, grå og sort og masser af begynde 
smerte i knogler og marv.

Ved udgange af oktober – den sidste weekend .. Der sætter vi havemøblerne ind – det vil sige at det er tid til 
at stille urene til vintertid. Sommertiden er ovre.

Oktober er måneden der er døren ind til den mørke tid, og den tid ”mane” begynder at føle sig trist.
Det er derfor vigtigt – at ligesom man i gamle dage skulle sørge for at have forråd til vinteren klar, skal du 
også have mentalt forråd klar. Derfor brug denne måned til at give den et ekstra skub i det positive tegn.
Smile, vær glad – husk at træn i dit positive humør … 

Jeg kiggede hvad man sagde om oktober måned før i tiden , og fandt dette:

De vigtigste arbejder i oktober måned i de gamle landsby samfund
Rugen skulle sås.
Kålroer og gulerødder skulle tages op.
Fårene skulle klippes en sidste gang, men den sidste uld kunne kun bruges til vadmel.
Svinene samledes og blev jaget i stien til opfedning

De vigtigste indendørs arbejder var følgende:
Det var nu tid for kartning, spinding, vævning og strikning. 
I loen blev der tærsket så der kunne fås kerne til mel samt halm til strøelse til dyrene og langhalm til 
reparation af taget. 

Jeg er nu glad nok for at jeg lever i 2018, og dette ikke står på min liste for oktober måned

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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Sex undersøgelse

Det er lidt sexet altså !!! ……..

Vi skal snakke om sex, ja vi skal!!!

Sex er vigtigt !
Det er noget der er en del af os alle – det er en del af livet – det er en del af vores behov.
Når man får sclerose, kan sex blive en anden form. Det kan ændre sig.
Det er ikke sagt at det bliver dårligere – men anderledes. Det kan være man skal gøre ting 
anderledes – det kan være man skal have længere forspil, eller bruge hjælpemidler osv osv.
Det kan være der pludselig er smerte forbundet med sex nogle dage.

En ting er helt 100% sikkert.
Vi bliver nød til at snakke om dette tabu!
Vi bliver nød til at hjælpe hinanden – at dele erfaring – at  inspirere hinanden.

Udfyld dette spørgeskema og være med til at hjælpe os – hinanden.
Dette spørgeskema er fuldstændig anonymt 

Deltag i denne undersøgelse – følg dette link

For alle jer kvinder (dette link: https://goo.gl/forms/BnScxPpPGuplB9TN2 )

For alle jer mænd (dette link: https://goo.gl/forms/W51PmfxYTlassKpT2 )

Efterfølgende bliver resultaterne her og på Facebook gruppen.

// Admin

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
https://goo.gl/forms/BnScxPpPGuplB9TN2
https://goo.gl/forms/BnScxPpPGuplB9TN2
https://goo.gl/forms/W51PmfxYTlassKpT2
https://goo.gl/forms/W51PmfxYTlassKpT2
https://goo.gl/forms/BnScxPpPGuplB9TN2
https://goo.gl/forms/W51PmfxYTlassKpT2
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Sker det ikke kun for naboen ?

Mia B. Lorenzen … forløbet …
Sker det ikke kun for naboen? 

Da Mia var under udredning skrev vi sammen med Mia. 
Vi aftalte at såfremt Mia blev en af os få udvalgte (øv) 
scleroseramte ville vi meget gerne høre Mia historie. 
Forløbet i udredningsfasen.
Desværre – kan vi bringe historien. Det er en lang men 
meget ærlig og utrolig godt beskrevet historie – forløb –
så i stedet for at bringe hele historien har vi aftalt at bringe 
den over 3 dele.
Første del kommer her …

Torsdag den 28 juni 2018. Vågner jeg op med en forfærdelig 
hovedpine i baghovedet, jeg er rigtig godt snottet har ondt i 
halsen. Jeg har det et par dage, passer dog mit arbejde. jeg 
googlede bihulebetændelse og i sjældene tilfælde kunne man 
få ondt i baghovedet og konstatere selv at jeg har fået en 
gang bihule betændelse... og det skal da ikke forhindre mig 
at arbejde selvom det er hårdt for hovedet.
Fredag morgen  den 6.juli 2018 tager jeg på arbejde. jeg har 
ferie fra mit oprindelige arbejde men har taget nogle 
vikartimer på et plejehjem. 
Hen på formiddagen omkring kl 10 begynder jeg at få en 
prikken/sovende fornemmelse i min venstre tommelfinger,
helt ude i spidsen, det kommer og går lidt og tænker at jeg 

nok bare har klemt min finger i noget. 
Jeg snakker med en kollega om det, at det er sku da noget 
træls noget, og hun fortæller en historie om hendes egen hånd der nogen gange holder sin egen 
lille fest..
... der går lidt tid og jeg mærker nu den samme følelse omkring mine læber og næsebor, stadig 
kun i venstre side. Jeg bliver lidt bekymret, men da det kommer og går fortsætter jeg  mit 
arbejde..  
jeg begynder nu omkring 13 tiden at mærke det i mine tær og op på ydersiden af benet.  Det 
begynder at tage til og tager nu også ved i min hånd, op langs armen og omkring øre og øje. 
Min kollega bliver bekymret for mig og siger jeg skal gå ind forbi vores anden kollega inden jeg 
tager hjem for at få målt mine værdier.  Jeg ved ikke om jeg selv er bekymret i dette tidspunkt, 
det er jeg vel nok, men tror bare jeg egentlig er så bange at jeg fortrænger det. For der jo aldrig 
noget galt med mig? Det jo naboen det sker for!
Jeg går forbi anden kollega  inden jeg vil køre hjem, hun måler mine værdier, er er allesammen 

fine.  Jeg tager kontrakt til egen læge, hvor jeg får fat en i sekretær. Jeg kan desværre ikke tale 
med lægen men hun vil ligge en besked, og hvis han ikke ringer tilbage inden 16 kan jeg jo ringe 
til vagtlægen . Klokken er nu 15.00.  Eller  jeg kunne ringe 112 hvis jeg mente jeg evt havde en 
hjerneblødning.. 
EN hjerneblødning?! 
Det jo ikke lige det man mistænker sig selv for at have. 
Og hvad er du for en lægesækretær, burde der ikke være nogle alarmklokker der ringede hos dig 
når jeg fortæller dig mine symptomer. ?
Jeg kører forsigtigt hjem med en kollega bag mig og på medhør hele vejen, de sidste 600m før jeg 
er hjemme mister jeg alle kræfter i min venstre arm. Men jeg kommer hjem.

Mia B. Lorenzen

http://www.sclerose.info/
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Sker det ikke kun for naboen ?

Lægen ringer ikke og jeg kontakter vagtlægen. Vagtlægen tøver ikke et sekund og sender en 
ambulance med udrykning med et samme.  
Jeg bliver meget forskrækket da han siger han vil sende en med udrykning, jeg sidde i vores bil 
med vores yngste bare på 1 år mens min kæreste er inde og handle. Jeg ber pænt lægen om at 
vente ti minutter med at sende ambulancen, da jeg først er hjemme om ti minutter. Og det vil 
han gøre.  Jeg lægger på og ringer til min kæreste som er inde i brugsen. Men hans mobil ligger i 
bilen, jeg går lidt i panik!  Jeg får på en ellers anden måde bakset mig om til vores datter og får 
hende ud af bilen. Jeg skal ind og have fat i min kæreste.  Han når at komme ud fra brugsen idet 
jeg lige har fået vores datter ud.  Jeg begynder 
at græde, og fortæller vi skal hjem, der kommer en ambulance.  Vi får afleveret vores datter ved 
hendes onkel og moste på vejen. 
Ambulancen kommer, og det er nogle rigtig søde 
ambulancefolk.  De køre mig op på amva i 
Sønderborg og jeg bliver undersøgt i hoved og 
ende. En ung udenlandsk læge kommer ind og 
siger jeg skal i en scanner, der er to valg: 
CT scanner og MR scanner. 
CT fraråder han fordi jeg er så ung (29) pga
dens kraftige stråler. En MR kan først laves på 
mandag. Så jeg kan få lov at komme hjem lørdag 
morgen på orlov og så komme igen mandag eller 
tirsdag til scanning.  For alle mine værdier og 
blodprøver var jo fine.  Så ingen grund til at jeg 
var der mente han. Dog kan jeg ikke bruge hele min venstre side på dette tidspunkt. 
Og jeg bliver kørt i kørestol. 

Lørdag morgen bliver jeg tilset af en anden læge (kathrin) hun er 
sikker på at der er noget som er helt galt, hun tøver ikke, jeg får 
under ingen omstændigheder lov til at komme hjem, som hun 
siger: du kan jo ikke en gang gå. Så sender hun mig i en CT scanner 
med det samme, derefter til en ultarlydsscanning af min blodkar 
i halsen. Da det er overstået bliver jeg kørt tilbage, men når ikke 
langt før de ringer og  siger jeg skal tilbage i en CT, så vi vender 
om..  denne gang bliver jeg scannet med kontrastvæske. 
Igen for jeg et svar om at alt ser fint ud.  Men at de kan se  jeg har 
haft en  bihulebetændelse. 
Jeg bliver nu overført til neurologisk afdeling.  Og her skal jeg 
være til mindst imorgen. Der er vagt skifte så jeg ligger bare her. 
Bliver overtaget af en anden læge som siger at jeg nok godt kan 
komme hjem i morgen på orlov. Da mine prøver ikke viser noget, 
jeg har nok bare været stresset. !!!  Jeg fortæller at jeg ikke er 
stresset? Jeg har det fint, ja jeg arbejder meget har to små børn, 
men stresset er jeg ikke, jeg kender godt mig selv nok til at vide 
det. Jeg har fået været nede af en vej hvor jeg var stresset og 
deprimeret. 

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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Sker det ikke kun for naboen ?

...lægen kathrin vender tilbage, i hendes private tøj..  
ja hej mia, jeg var faktisk kørt hjem men jeg kunne ikke få 
dig ud af hovedet, jeg ved der er noget  for du har mange 
symptomer men de er ikke typiske.. jeg udelukker at der er 
en blødning i hjernen, men jeg vil/kan ikke ude lukke at du 
har haft en forbigående blodprop i hjernen.. så nu sætter 
jeg dig i blodfortyndende medicin. Og du får en hjerte måler 
på som du skal have på det næste døgn måske mere. Jeg vil 
også gerne lave en rygmarvsprøve på dig,? 

Det må hun selvfølelig godt. Den anden læge som havde 
vagten stod og lignede et stort spørgsmålstegn , hun kunne 
ikke se hvorfor jeg skulle alt dette når mine prøver  ikke 
viste noget. 
Jeg får taget en rygmarvsprøve og flere blodprøver, tror vi 
har taget 27 allerede..  så nu ligger jeg og venter svar endnu 
engang.. 
Tankerne flyver rundt i mit hovede, og jeg vil faktisk bare 
gerne hjem. Men kan også godt selv se at det ikke er 
realistisk. 

.... prøven kommer tilbage, viser intet... (i hvertfald ikke 
noget de siger endnu……….)

Anden del af Mia´s historie kommer i næste nummer

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

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
mailto:lisbeth@sclerose.info
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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Facebook gruppen / Vil du søge for Sclerose.ino

Facebookgruppen

Facebook gruppen
Sclerose.info´s Facebook gruppe er en rigtig rigtig god gruppe.!
Det er ikke bare noget som vi i admin føler, for det har ingen betydninjg
Det der betyder noget er jer som brugereres følelse nog udsagn.
Det er de kommentarer vi får – og det er den debat der foregår
det er godt – det er rugbart for lle

Tak til jer alle – og fortsat god brug af Facebook gruppen.

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

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
mailto:admin@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.: Tatjana F.L
Alder: 41 år
Bor i: Løsning

Diagnose: 
Sekundær progressive sclerose

Behandling: 
Copaxone, ikke noget i øjeblik pga. kræft diagnose.

Hvad var de 1. symptomer?: 
Lammelse af venstre side af kroppen

Hvorfor har du valgt denne behandling?: 
Det har jeg ikke, det eneste jeg kunne tåle

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?: 
27.06.18... Ved ikke hvor mange gange men tror ca. 6-8 gange

Hvad er dit ynglings citat eller slogan?:  
Capre diem

Hvad lavede du inden diagnosen-og hvad laver du nu/også
gerne fritidsinteresser?: 
Arbejde, studie, fritids aktiviteter. Nu er jeg på afklarings forløb.

Hvordan er du som person og menneske i dag?:
Er anderledes, mere lukket og holder mig for mig selv for det meste.

Tatjana

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

Har du ændret dig efter diagnosen og på hvilken måde?:
Ja, det har jeg. Er ikke så social mere pga træthed og smerter. Tør ikke særlig meget mere, dog 
prioriteringer blevet andereles, værdisatter mange flere øjblikker'.

Har du temperament… og hvad gør det for dig – både positivt og negativt?:
Ja, det har jeg, dog har jeg læret at styr den da jeg fandt ud at det er sygdom der styrer det meste, så
sagde jeg stop for det skal ikke bestem over mig.

Hvordan har din omgangskreds taklet, at du har fået sclerose?:
Dem som var rigtige mennesker de er blevet gætter jeg på. Jeg har mistet en del. Mange ved ikke
rigtig hvad det er for en diagnose.

Hader du din sclerose ?:
For det meste, ja det gør jeg. Dog lærer jeg hver dag at det er det bedste vi bliver venner,,,da vi er
nødt til at følges lidt endnu😊

Hvad er det værste symptom eller bivirkning ved din sclerose? 
Og hvordan påvirker det din hverdag?: 
Ved mig er det uovorskuelig træthed, kognitiv ændringer og smerter. 
Påvirker meget i hverdags ting, man vælger flere ting fra selvom man 
virkelig vil at have, fx aktiviteter.

Lever du efter sclerose principperne? Og kan du mærke en forskel på
før og efter?:
Nej, men er nødt til at mærke efter kroppens signaller en gang mellem.

Hvad har din sclerose givet dig af gode oplevelser?:
Er nok de rigtig prioriteringer i livet, den skal ikke tages for givet og de nærmeste skal nydes mere.

Hvordan har du det med træning? Kan du mærke en positiv effekt, eller føler du det er et 
nødvendigt onde?:
Træning er godt for krop og mere energi.

Livet har så mange farver….hvad var din farve før du fik sclerose og hvad er den nu?:
Den var nok lyseblå,,,nu er der plus grønt😊

Nåh…..men hvad er det bedste ved at have sclerose…?: 
hmm, det kan jeg ikke svare på, synes godt nok jeg kunne undvære sklerose.
Dog ny perspektiv i livet og nydelse af de små ting i livet,,, det var en sund lussing kan man sige ( dog 
kræften har givet den samme lussing på en kine også:)))) 

Hvad er din holdning til den måde politikkerne ser på ”os scleroseramte”?:
Hmm, ha ha,,,det er nok den forkete peson at spørge😊. Tror det mest rigtig ord vil være -
inkompetente.

Har du et godt råd til nydiagnosticerede eller til os der har haft sclerose længere tid?:
Nej, ikke rigtig,,,vi er alle forskellige og er ramt også forskelligt. Vi tager tingene forskelligt til os, det 
er nemt for mig, er ret svært for den anden.... Det eneste man kan ønske til de nye,,,, forsøge så vidt
som muligt at blive venner med jeres følge "ven", for mere kæmper du imod det du ikke kan ændre, 
svære bliver det at acceptere og kom videre....lære at leve med det og husk at smile, det giver 
kræfter at kæmpe med 😉 ikke imod😊

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

Hvor er du om 5 år?:
Forhåbentligt angriber i fodbold som før og kickboxing træning kan fortsat, ha ha ha. Dog først og fremmest
better mig😊))) Hvad syntes du om det job sclerose.info laver?: Kanon arbejde, rigtig meget hjælp at hente
hvis man havner i systemet eller har brug for støtte eller alt anden hjælp.

Hvad er din største drøm?: 
At blive rask igen, være en del af flokken igen, være til gavn. Kom ude af systemet og har mit live i den 
bedste udgav jeg kan være for mine børn😊

Slutteligt fortæl lidt om dig selv og dit liv indtil nu? 
Puha, 41 år gammel, plejer være frisk og social med mange bolder i luften. 
Havde tre jobs, studie som jeg håbet vil hjælpe mig med omskoling til arbejds-
marked. Har to piger på 5 og 11 år. Har været svejser i en del år, udlært
bygningsmaler, har arbejdet som tolk i en del år...har spillet fodbold, håndbold, 
har dyrket kickboxing, læst en del. Blevet diagnoseret da jeg var 27 år med 
lammet venstre side af kroppen, rejst op igen, har læret at skrive på ny og 
snak, og spise😃 he he, afsluttet efterfølgende HF ( antallet attakker det vil
vi ligge for sig selv😉). Sidste år det hele sluttet, studie, job....da jeg fik at vide 
sklerose overgået til progressiv og ovenpå fik jeg også kræft og det kæmper
lidt endnu,,,dog regner med at fra næste onsdag der kun "kun" sclerose jeg
har til at pleje😊))

http://www.sclerose.info/
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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
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Fotografens kreative liv - tilpasset

Er du bange ?

4 smukke modeller, alle kvinder
Hår stylisten, og makeup artisten sætter op … der er lys i makeup lyset – spejle
Min ene assistent står og roder med flash lyset….
Min art director Cyriel, som er hollænder og total skør i hovedet (det gør at vi kan lave nogle 
billeder og ting som er helt unikke sammen) løber ind og ud af døren sammen med 2 hjælpere 
med tøj og dimser og dutter imens han taler ret højt om at vi skal se at komme i gang.

Husk nu tiden råber han til makeup artisten (som i øvrigt er rusisk) – hår stylisten er spansk –
modellerne er spansk, spansk-italiensk dominikansk og tjekkisk.

Jeg går ind i mit studie. Går fra rummet for omklædning og makeup / styling – ind i studiet.
Jeg skruer op for musikken – og så slår tanken mig, som den altid gør på de store produktions 
dage … er du klar Kim. Jeg er ikke nervøs … men den dag var jeg lidt flødebolle agtig i benene. 
Den bange anelser komme rullende … er du cool i dag Kim .. Er du klar ?!?
Man kan ikke lave det om … produktionen er for stor

Er du bange Kim ?
Ja for pokker da !.
I dag skal jeg levere … der er ingen undskyldning.
Dem jeg arbejder tæt sammen med ved jeg har sclerose, ved hvorfor jeg altid sidder i en høj stol 
når jeg skyder/tager billeder. Men det er ikke alle der ved det. En dag som i dag er det kun min 
art director og en af assistenterne der ved det.
Det er ikke en hemmelighed – men det er ikke noget jeg bare siger
Jeg er en person der godt kan lide at SKULLE levere … men med årene kan jeg godt mærke det i 
benene … (gummi-ben kalder jeg det)

Vi skal lave nogle billeder for et amerikansk blad i dag.
Vægt på High fashion … anderledes make-up … styling.
Min art director Cyriel kommer ind i studiet med noget ”stort” i hænderne – prøv at se siger han, 
det er en krans / sjal. Jeg fik ideen i sidste uge, siger han. Det er pompøst og stort. Med is 
makeup bliver det fantastisk. Jeg står og kigger lidt … smiler – smågriner lidt. Det er 5 hvide 
gulvmopper (sådan nogle man skruer på et skaft) Jahhhh … fantasien fejler ikke noget.

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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Fotografens kreative liv - tilpasset

Imens Cyriel går ud til make-up artisten og sørger for at ”the ice make-up” (is makeup 
looket) er perfekt – får jeg pakket mine kameraer ud – montere objektiver – sætter 
fjernstyringen til mine flash, retter lidt på lyset, sætter et par ekstra stykker tape så 
baggrund/underlaget sidder godt fast … sætter vandet over til kaffen – hiver nogle 
kopper frem imens jeg kigger på min assistent, har du husket mælken siger jeg. 
Selvfølgelig har han husket mælken. Han ved jo at uden mælk i kaffen bliver 
cheffotografen sur ;-)

Første model kommer ind. Min art director viser hende hvordan vi gerne vil have hun 
posere.
Jeg har et sort spejl på vægen bag mig, hvilket gør at modellen altid kan se sig selv, 
hvilket gør modellens arbejde bedre og mere sikkert (det har mange års arbejde og 
erfaring lært mig)

Vi varmer op med lidt skud.
Både jeg som fotograf skal lige 
se modellen i kameraet – og 
modellen skal lige vænne sig 
til mit studie, til mig, til mine 
folk, og vi skal lige sikre os at 
lyset er helt rigtigt.
Jeg står og kigger sammen 
med min art director Cyriel –
lyset er helt perfekt.
Min anden assistent som er 
en russisk fotograf elev jeg 
træner, hun fikser sammen 
med makeup artisten en 
lille bitte ting i modellens 
ansigt (makeup fejl).

Nu er vi klar alle sammen.
Musikken får lige et lille nøk 
opad … og så starter vi…..

Der bliver taget billeder, jeg 
Diregerer modellen lidt rundt. 
Ændre i poseringen.
Min art director ændre lidt på 
kransen … og efter en 10 
minutters tid – er vi enige om 
at det første er i kassen.

http://www.sclerose.info/
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Fotografens kreative liv - tilpasset

Der er skift … en ny model kommer ind.
Jeg får lige en god slurk af kaffe … jeg kan mærke at selvom jeg er lidt gele i benene – så 
bliver det en god dag i dag. 
Der er dage man bare ved – det spiller det her. Det virker… God kemi … højt humør – grin 
og positiv stemning på dagens hold.

Den spanske model kommer ind.
Hvide retro spidse støvler, blonde krave og håndledsbånd, og… en trænnings beskyttelse 
for kvindelige boksere … 
Jeg slår en stor latter op … Cool arbejde folkens siger jeg. 
Hun er klaret på kort tid … super professionel model.
Det er på plads. High five til Cyriel … han er for skør … men fede billeder

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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Fotografens kreative liv - tilpasset

En del af det arbejde vi har lovet kunde – er high fashion – natur … og noget med fugle.
Vi sætter de næste par billeder op, det skal også være lidt anderledes – makeup – guld –
røde fugle, grå fugle, tung makeup. Vi skyder 2 af modellerne hurtigt efter hinanden …

Afslutter med sidste model – gulvmoppe, perle … og der bliver afsluttet med klap og alle 
er glade. Alle ved at der kom der rigtige i kassen. Det klappede i dag !

Billederne er klar til editering …
Jeg har et par dage til at gøre det færdigt og sende dem til USA.
Jeg gennemgår min kalender med Cyriel … om 4 dage har vi en amerikansk rock 
sangerinde der kommer for at få lavet nogle billeder til en kommende CD … et engelsk 
korset firma flyver ind … det er dejligt med kreative og travle dage.

På vej hjem i bilen mærker jeg trætheden komme som en hammer.
Jeg er træt – på den gode måde – men jeg er træt..
Jeg ved at jeg i morgen er træt og langsom .. Men det er planlagt. Jeg ved hvordan det er 
efter de hårde dage. Jeg skal ”bare” kigge billeder og editere.
Jeg havde et par perioder i løbet af de godt 4 timer vi havde session hvor jeg følte geleen 
i benene … men jeg glemte helt at være bange.

Det handler om fokus.
Det handler om ikke at fokusere på at man måske ikke kan – måske bliver træt.
Jeg tager mine forholdsregler og sørger for at jeg bruger en høj stol til at skyde fra – jeg 
har en ekstra assistent end jeg normalt ville behøve, men han eller hun ved at jeg skal 
bruge en ekstra løber. Jeg skal have muligheden for at sige – drej flashen lidt for mig –
skift baggrunden … sådan jeg spare mig selv.

Et kig ind i Kims kreative fotograf liv … 

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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Et par nyheder fra verden ….

Gut bacteria may trigger harmful mechanism
Multiple sclerosis affects millions of people worldwide, though its underlying causes, and the physiological 
factors that trigger it remain unclear. Recently, however, researchers are looking to the human gut microbiota 
for answers.

MS genes formerly missing-in-action have been found 
An international collaboration led by scientists at Yale has cracked a tough nut in multiple sclerosis: 
Where are all the genes?.

Conceptual framework to study role of exercise in multiple sclerosis
Researchers have proposed a conceptual framework for examining the relationship between exercise and 
adaptive neuroplasticity in the population with multiple sclerosis (MS). 

Expanding the knowledge about hippocampus to better understand cognitive deficits in MS
A recent article by a team of international experts on multiple sclerosis (MS) underscores the importance of 
expanding the knowledge base about the hippocampus in order to better understand the genesis of cognitive 
deficits and develop new treatment strategies.

Environmental conditions may drive development of multiple sclerosis
A new Tel Aviv University study finds that certain environmental conditions may precipitate structural 
changes that take place in myelin sheaths in the onset of multiple sclerosis (MS). Myelin sheaths are the 
"insulating tape" surrounding axons; axons carry electrical impulses in neurons.

Do cannabinoids ease multiple sclerosis symptoms?
Using cannabinoids to treat the symptoms of multiple sclerosis is controversial. This week, JAMA Network 
Open has published a systematic review and meta-analysis that might help settle the debate.

AMSBIO offers new activator cell line for immune checkpoint therapy research
AMSBIO has added an important new product to its immunotherapy range - a PD-L2 / TCR activator - CHO 
Recombinant Cell Line.

http://www.sclerose.info/
http://www.sclerose.info/
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https://www.news-medical.net/news/20181017/Expanding-the-knowledge-about-hippocampus-to-better-understand-cognitive-deficits-in-MS.aspx
https://www.news-medical.net/news/20181016/Environmental-conditions-may-drive-development-of-multiple-sclerosis.aspx
https://www.medicalnewstoday.com/articles/323325.php
https://www.news-medical.net/news/20181012/AMSBIO-offers-new-activator-cell-line-for-immune-checkpoint-therapy-research.aspx
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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/
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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/
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Klinik besøg – råd og input…
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Klinik besøg – råd og input…
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Klinik besøg – råd og input…
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Klinik besøg – råd og input…
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Klinik besøg – råd og input…
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Klinik besøg – råd og input…
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