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Juni er måneden hvor sommeren stille og roligt banker på døren.
Det er måneden hvor foråret bliver varmere – hvor solens kraft bliver bedre og stærkere

Her i år ha det været lidt rodet.
Valg til det ene og valg til det andet
Det har været en meget rodet tid vi har været igennem – og stadig er.*

det roder over det hele i vores politiske verden – og i Europa og Brexit … og hvad nu ??

Sclerose.info er inde i en periode med nye tiltag og nye udfordringer … og ikke nok med det – så har 
jeg selv fået skiftet med hofte nummer 2 for nogle få uger siden der gør at jeg selv er rimelig 
presset også på det fysiske.

Jeg har lavet et opslag i Facebook gruppen om at jeg har mange ubesvarede mails og beskeder 
liggende – og selv nu skrivende stund er jeg ikke ovenpå endnu.

Jeg lover jeg gør mit til at få skrevet til alle – undskyld ventetiden … og til alle der har skrevet god 
bedring og masser af positive ord, vil jeg gerne takke for det har betydet så meget for mig.
Jeg skriver til alle … jeg lover det … men hvis du er en jeg ikke har nået endnu – så ved du hvorfor

Så er de nu sommeren kommer … lad os alle få en god sommer

Kim

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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Nu kommer varmen rullende – og med varmen følger hyppigt dårlige nætter … varmen begynder 
at holde en vågen.
Man begynder at svede – eller en del føler at de får tiltagende urolige ben.

Det er vigtigt at du allerede nu begynder at gøre dig klar.

Et rigtig godt råd er at anskaffe sig en blæser, de findes i alle mulige højder og størrelser.
Lad være med at stille den så den blæser direkte på dig, for så øges risikoen for at man får sig en 
sommerforkølelse og det er ikke fedt.
Sæt den så den peger over imod et hjørne af rummet – måske lidt opad, for det skaber 
cirkulation i rummet hvilket gør at det pludseligt ikke føles på samme måde varmt.

Risikoen for dårlig søvn – betyder træthed i løbet af dagen, både fysisk of psykisk, og det er en 
rigtig dårlig rytme og man begynder at føle sig presset.

Der er selvfølgelig en risiko for at når man bruger en blæser, og får luften til 
at cirkulere så får man også støv og pollen til at gøre det samme. Så hvis du 
er allergiker skal du lige være opmærksom på det.
Det kan også tørre slimhinderne lidt, det er også derfor det er vigtigt at den 
ikke peger direkte på dig.

Søvn er meget meget vigtigt, det ved vi alle!

Der findes mange steder man kan købe en blæser – men en ting er helt 
sikkert, jo længere du venter jo stører risiko for at der er mange andre 
der har fået samme ide … og så er der udsolgt!

Søvn ballade

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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Feire og rejse

Gode råd til dig der skal på rejse, hvis du 
bruger kørestol eller har svære 
gangproblemer.

Planlæg planlæg planlæg … i god tid !

Mange gange hører man om byer forskellige steder 
i verdenen der ikke er handicap venlige. Man det er 
nødvendigvis ikke altid rigtig – selvom det altid er 
godt at lytte til andres erfaringer.

Derfor – hvis du skal ud at rejse og du bruger kørestol eller har gangbesvær – så sæt dig ned og læs om 
den by eller sted du skal til.
Kig på de udflugtsmål der er – og planlæg din(e) dag(e) 

Ved alle hoteller eller turistmål der er der altid nøje forklaret om der er mulighed for elevator – eller 
hvordan adgangsforhold er til svømmepøl, restaurant, cafeer, broer, strøget, de historiske huler eller 
bjerge.

Se hvad der skrives og lad vær med at sige ”det kigger vi på når vi når frem”
Planlæg det !

Samtidig skal du også planlægge den energi du bruger. For det er aldrig 
rart at løbe tør for energi midt i en udflugt – og det passer altid med at det 
er lige før man skal se Eiffeltårnet eller lignende.
Sørg for at du planlægger sammen med din familie eller rejse karmarater –
at der er hvile periode.

HUSK – nå man rejser fra det danske velkendte klima og lander i 
Grækenland – Italien eller den spanske varme – så reagere din krop !

På denne måde kan du sikre dig en perfekt ferie… planlægning er keyword !

Brosten er noget som f¤#%” 
har skabt

http://www.sclerose.info/
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Ferie og rejse

Book dit hotel og rejse i god tid!
(Hotel Titanic ovenfor … det vides ikke om de har handicapvenlige værelser … men …wow…)

Det er hyppigt billigere at være ude i god tid med booking.
Hvis man skal på storbys ferie – er der på næsten alle hoteller kun meget 
få handicap venlige værelser (1 værelse … 2 værelser … måske 3 værelser)
De bedste hoteller – både kvalitet og pris – bliver altid booket tidligt.
Det bedste råd som Sclerose.info altid har givet er … Book din sommerferie 
i december (hvis det er muligt for dig – og det er altid nemt at sige her lang 
tid efter)

Bestem hvad du vil se (sammen med familie og/eller venner selvfølgelig)
Gå ind på internettet og læs om stedet – museum, stationer, hoteller mm. Mange steder er der ramper 
– lave kantsten eller ingen – elevator … sørg for at have lavet dit hjemmearbejde… så forløber ferien 
meget bedre og problemfrit – og der er ingen stress for dig.
HUSK – at det er ikke alle steder der har handicap information – og derfor kan det være en god ide at 
sende en e-mail til det sted man skal se eller bo på – for at sikre sig. (eller ringe)

Hvad nu hvis ?
Selv om alt er planlagt – eller du har prøvet at planlægge det hele – så lav dig selv en plan for “Hvad nu 
hvis…”
Det er altid rart at have en med – eller familie med – der kan træde til hvis noget går galt.
Stadigvæk er det altid en god ide at have tænkt over hvad man lige kan gøre hvis et problem som f.eks. 
ens kørestol går i stykker (elektrisk), varme problemer osv. osv. .
Sørg også for at du har tegnet en rejseforsikring eller udvidet rejseforsikring – men sørg for at have talt 
med det forsikringsselskab denne er med for at sikre at du er dækket trods sclerose.

Hav en dejlig ferie ! :-)

Hotel Titanic Beach Lara, Lara, Antalya, Turkey

http://www.sclerose.info/
http://www.sclerose.info/
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Træthed

Træthed
der findes mange former for træthed.
Jeg er træt i dag, jeg kom for sent i seng i går …
Det er vejret, jeg er træt …
Det har været en hård dag, hård uge … jeg er træt

Og så er den sclerose træthed. Den kan komme snigende – men hyppigst så slår den som en 
hammer. Den kommer pludseligt og den rammer meget ubarmhjertigt.
Mange udtrykker det som om at der bliver slukket på kontakten.
Andre siger, bilen løber tør for benzin

Et er alle enige om når man rammes af trætheden, så kan kroppen og hovedet bare ikke fungere 
længere.

Der kan være laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaangt fra sofaen til toilettet.
Der kan være laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaangt ud til bilen – ind i supermarkedet – mødes med 
venner på en cafe eller hvor end – besøge venner – ind til hospitalet osv osv

Pludseligt – så er det skræmmende langt lige meget hvor kort.

Trætheden kan ramme fysisk … kroppen falder bare fra hinanden – eller den kan ramme mentalt 
så man ”bliver som en stenet zombie” som en af mine med-scleroseramte kalder det

Hvem trykkede på sluk-knappen ?

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

Facebookgruppen

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 har 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.

Frivillig i Sclerose.info

Hvis du ikke er blevet medlem af Sclerose.infos lukkede gruppe for scleroseramte og pårørende, så 
tilmeld dig ved at trykke på Facebook ikonet overfor.

I gruppen deler vi erfaringer – og har kontakt på kryds og tværs uanset hvor I Danmark vi er

// admin

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
mailto:kim@sclerose.info
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Varme og kognition

Varme – kognition – sclerose

Det er ikke verdens bedste cocktail de tre ting 
sammen.

I løbet af den meget varme sommer er der 
rigtig mange scleroseramte der har følt at de 
kognitivt har haft det skidt.
Vi hr skrevet og talt med mange – og har sagt 
det samme hver gang.
det er helt normalt !! – vær ikke bange. 

Som oplyst tidligere, både her i PDF-bladet, på 
hjemmesiden og i Facebook gruppen, så bliver 
dine symptomer værre i varmen. Dit centrale 
nervesystem bliver ophedet og alle de symp-
tomer du hr eller har haft fysisk bliver forværet.

Sådan gør det sig også gældende med din kognition.
Dine kognitive problemer eller udfordringer eller hvad du vil kalde det bliver 
forværet. Det er ikke noget der bliver- men det kan klart gøre en bange.

I mange år har man lavet mange forskellige undersøgelser – blå. I 2012 hvor 
man i USA beviste at ”almindelige” mennesker overfor scleroseramte – der 
var de scleroseramte 70% langsommere til at udføre opgaver hvor man skulle 
bruge sin koncentration, opgaver med flere ting samtidig eller hukommelsen. 
Der har været mange lignende undersøgelser siden som har bevist mere eller 
mindre det samme – men i bund og grund handler det om at det centrale 
nervesystem – og hjernen blive ophedet og ”kommunikationen” bliver 
langsommere- delvist afbrudt.

I øvrigt – mange der ligger og slikker sol de halv eller helsover. Det er fordi 
man bliver doven – gider ikke – kan ikke… ens krop og system bliver langsom. 
Igen som det er så tit – for os scleroseramte der skal man gange det hele med 
5 – 10, så kan du se hvordan man har det som scleroseramt.

Så hvis du har følt – og føler – at du ikke har kunnet lave din kryds og tværs, 
sudoku eller har været særlig god til at deltage i samtaler med flere på en 
gang – så har du her fået forklaringen – hvis du ikke allerede vidste det.

http://www.sclerose.info/
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Tilbagevendende problem med  sol varme strand

Sol sommer, varme … jubiiiiiiiiiiiii…. Sådan da !

Så !!! … er det snart tid til det igen.

Sommer, sommer og sol. 
Havet og blæsten og duft af kaprifol. 
Sommer, sommer og sol. 
En himmel så blå som viol.…

Som Birthe Kjær så smukt sang det … 
- og nu kommer sommeren roligt men sikkert til Danmark.

HUSK … at der kan komme reaktioner. Husk at din krop kan reagere bade på temperaturen, sol, alt 
det skift det nu sker.

Så ..... lad os lige kaste os alle sammen på stranden.
På med badebukser/bikini og afsted, lige om lidt.

Men… med skiftet i vejret sker risikoen for at kroppen ikke kan følge med.
Det kan gå for hurtigt.
Kroppen skal bruge ”mange” dage eller uger på stille og roligt at vende sig til at være i sol og varme.
Ellers er risikoen meget stor for at kroppen reagere kraftigt (man får det dårligt, man bliver sløv, 
ens symptomer bliver forværet meget hurtigt) 

Alle med sclerose ved at når kroppen bliver varm så forøges/forværres symptomer, det centrale
nervesystem bliver ophedet (overophedet) – resultat, du får det skidt.

http://www.sclerose.info/
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Tilbagevendende problem med  sol varme strand

Brug nogle dage på at vende kroppen. I stedet for at tilbringe 2 timer i solen eller mere – så start 
med 30 minutter – find skygge – og du vil fornemme at kroppen blev sløv, men den så vender
tilbage til almindelig tilstand. Så kan du tage 30 min mere, men HUSK – hvis du gør det for mange 
gange så kan kroppen reagere negativt, få hovedpine osv. (og det er kun få du kan de første
dage)

Respekter din krop for dit eget bedste.
Og kroppen er klog – den reagere på en tilstand som er anderledes end den kender (årstiderne) –
og ved at gå i slowmotion (lukke lidt ned) – så beskytter kroppen dig (måske lidt underligt at
forstå, men kroppen forsvarer dig )
Og lige nu hvor vi er på stranden – så HUSK for pokker !!! (jeg råber lige !!!)
Solcreme – og lad være med en faktor 4 altså !
VAND – drik vand vand vand. Når du drikker vand passer du på din krop (hold dig fra alkoholiske 
drikke i solen og varmen, det har INGEN positiv effekt og skader kun din krop)
SKYGGE – sørg for at du er i nærheden af skygge. Bevæg dig ind i skyggen hyppigt –pas på din krop!
Du kan evt. have en lille spray stående med vand i, som du gentagne gange sprøjter henover dine 
håndled, ankler, nakke, dine arme og ben. Det køler dejligt

HVIS DU FÅR DET DÅRLIGT - det som normalt betegnes som solstik eller en solstik lignende tilstand 
– så sørg for med det samme at nedkøl dine håndled og dine ankler (og evt. din nakke)
Et stykke stof som du putter vand på - masser af vand – og put på som omslag. Skift dem eller hæld 
mere vand over meget hyppigt. Når din krop begynder at fungere igen – så søg indenfor og slap
af på sofaen. Du vil ganske givet for en reaktion, og føle du har det dårligt, hovedpine, træt. Det 
tager noget tid. Drik masser af vand
NYD nu sommeren – nyd det gode vejr – men husk at passe på dig selv og din krop
Sommer og sol giver generelt øget livskvalitet og bedre humør, så det gælder om at få gode 
oplevelser.
Slutteligt omkring sol og sommer – det er vigtigt at huske at vi alle sammen reagere anderledes 
overfor sol og sommer og varme end andre. Der er INGEN facitliste desværre.
Det ville så meget nemmere ville det ikke ? ...
Men sådan er det jo med sclerosen – uforudsigelig og der er ikke 2 ens scleroseramte

http://www.sclerose.info/
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Om foreningen Sclerose.info

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

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

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

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

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

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

Sclerose.info
...det handler om at leve

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
mailto:admin@sclerose.info
http://www.sclerose.info/
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Sclerose.info kommet på YouTube !!

Kom og følg os … der er ikke så meget endnu 

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

http://www.sclerose.info/
https://www.youtube.com/channel/UCx8QbVuSTWrA6_mG-wJ8gPw
https://www.youtube.com/channel/UCx8QbVuSTWrA6_mG-wJ8gPw
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