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September kom rullende – tiden med det omskiftende vejr er her.
Bliver det indian summer, eller kommer efterårets rusken hurtigt.

Igennem sommeren har vi i Sclerose.info arbejdet meget med det kommende sex-seminar – optaget video –
startet debat i Facebook gruppen – kommet i kontakte med nogle af jer osv osv.

Hele sexprojektet starter i oktober og kommer til at køre i lang tid – for det er så vigtigt at vi går taget fat i 
det tabu som sexualitet er. Det er ikke et problem for alle – men for mange er det i mindre eller højere grad.

Gennem den undersøgelse som Sclerose.info lavede har det vist sig hvor mange områder det drejer sig om –
og da vi alle ved at sex og livskvalitet hænger sammen-

Vigtigheden er større end vi først troede, og betydningen i et forhold kan have det svært når det ikke 
fungere, og man har svært ved at få talt om det.

Så den kommende tid bliver en kæmpe hjælpe for os 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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Der er to foreninger indenfor sclerose

Foreningen Sclerose.info

Der har før sommeren og i sommeren været en del der har skrevet om de to foreninger 
indenfor sclerose i Danmark – Sclerose.info som vi hedder, og den gamle 
Scleroseforeningen. Vi har skrevet det før – de to foreningen har intet med hinanden at 
gøre.

Vi har skrevet det før – vi har fortalt om det før – vi har debatteret om det før.,

Foreningen Sclerose.info er en patientorganisation – vi er ikke politiske – vi er sat i verden 
for at vi kan kommunikere til og med scleroseramte, og dennes pårørende.
Vi er drevet primært af scleroseramte.

Sclerose.info laver aktiviteter for scleroseramte og pårørende

På grund af den nære kommunikation og ”samtale” Sclerose.info har med os 
scleroseramte – Sclerose.info ved hvad der foregår og røre sig for scleroseramte, fordi vi 
er scleroseramte. En rigtig patientorganisation.

Sclerose.info har nærhed og nærvær med og for scleroseramte og deres påkørende

Det er vigtigt at understrege at Sclerose.info har holdningen at Scleroseforeningen er en 
nødvendig og betydningsfuld institution. Med politisk og stor økonomisk kraft.

Sclerose.info er en som den lille organisation vi er meget vigtig i debatten om sclerose.
Vi arbejder for at bedre vilkår for de scleroseramte igennem information og debat om 
livet. Det handler om at leve som vi siger i Sclerose.info, og som vi alle med sclerose ved, 
så får livet og det at leve en anden betydning – smag – farve – lyd, når man får stillet 
diagnosen sclerose.

// Admin

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

6

Sclerose og sexualitet

Let´s talk about sex and MS. 

Hej alle sammen, 
Her er en lille kort opdatering hvordan det går med vores Sex og MS-artikelserie, hvor vi tager 
tyren ved hornene og siger tingene, som de er. En seriøs og ærlig samtale om sex og MS, hvor 
scleroseramte fortæller om deres oplevelser, problemer, følelser, tanker, kommunikationen 
med partneren, løsninger og meget meget mere. 
Vi har været så heldige, at syv af jer har sagt ja til at medvirke. Lige i øjeblikket er deltagerne og 
jeg i gang med at tale sammen. Her først i oktober vil vi have gennemført den første runde af 
samtaler. 
Hvis du sidder derude nu og tænker sikke et godt initiativ, og det kunne du godt tænke dig at 
være en del af. Så er du meget velkommen til at sende mig en mail mærket ”Deltager” på 
gitte@sclerose.info
Har du lyst til at læse om Sclerose.infos formål med artikelserien eller om hvordan din 
deltagelse helt konkret foregår, kan du finde vores Let´s talk about sex og MS opslag i vores 
facebookgruppe (se under billeder: et par der næsten kysser) 

Til slut ønsker alle os hos Sclerose.info at sende en hel særlig 
hilsen til vores syv deltagere: 
”I er så seje. Det kræver noget at være de første, som handler. 
Vi er dybt taknemmelig for jeres store mod og den velvillighed, 
I udviser med at dele jeres oplevelser, problemer, udfordringer, 
tanker og følelser vedrørende et så personligt, grænse-
overskridende og tabubelagt område, som sex og MS desværre 
er. Jeres mod og jeres villighed til at dele er en stor inspiration 
for os alle. Sclerose.info har startet en seriøs og ærlig samtale 
om sex og MS, men det er jer syv, som giver samtalen mening 
og forståelse.”  

// Gitte

http://www.sclerose.info/
http://www.sclerose.info/
http://sclerose.info/medlemskabpriser/
mailto:gitte@sclerose.info
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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.msguiden.dk/
http://www.sclerose.info/
mailto:admin@sclerose.info
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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https://www.facebook.com/mssagen/
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Digt

Livets timeglas.

Der sker noget og lige pludselig bliver livet vendt op og ned
Efter et stykke tid kommer man videre.

Disse ændringer kan gøre ondt
Kan man lære af det bliver man stærkere og ens hjerte visere.

En ny retning, en anden destination, på baggrund af ens inspiration
Hvor man ender henne vides ikke, et nyt nederlag, en positiv vibration.

Man må prøve sig frem, for når man som gammel tænker tilbage
På ens indsats

Er alle de oplevelser gode som dårlige sandkornene i livets timeglas.

Vi oplever forskellige aspekter af livet på vores vej
Hvordan vi takler disse udfordringer modner os og bestemmer vores personlighed

Vi får glæde, slag og ar på sjælen, 
men formår man at lære af det er man sej.

Digt af Niels Rønde-Andersen

http://www.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. Heidi Pedersen
Alder: 43 år
Bor i: Horsens
Diagnose: juni 2007
Behandling: Tysabri

Hvad var de 1. symptomer?
En lammelse i venstreside

Hvorfor har du valgt denne behandling?
Der var ikke andre muligheder efter jeg ikke kunne tåle copaxone mere

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?
Jeg er blevet 5 gange men efter jeg kom på Tysabri bliver jeg scannet en gang om året.
Sidst i januar 2019

Hvad viste resultatet af sidste scaningen ?...viste der at du har haft nye attack, -hvis ja -mærker
du så noget til dem i din dagligdag nu ?
Det viste ikke nye plaks, så må tro på det er medicinen der hjælper

Hvad er dit ynglings citat eller slogan?
Hvis du går gennem helvede-så bliv ved med at at gå. Der er lys forude

Hvad lavede du inden diagnosen-og hvad laver du nu/også gerne fritidsinteresser?
Var i job som pædagog, flexjob men førtidspensionist siden 2010 dog med et skånejob indtil 2016
Jeg har altid været aktiv men efter diagnosen går meget af min tid med at være der for min familie
samtidig er jeg frivillig i scleroseforeningen og ved Menneskebiblioteket.

Karen Bucwald

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

Har du ændret dig efter diagnosen og på hvilken måde?
Jeg har ændret mig på den måde at jeg ikke kan holde til så meget og det kan være svært at 
planlægge da man aldrig ved hvad dagen bringer af energi, smerter og hvad der nu følger med 
sclerosen

Har du temperament... og hvad gør det for dig – både positivt og negativt? Har meget
temperament og det gør at jeg somme tider ikke når at tænke og får sagt dumme ting.
Er dog også blevet bedre til at sige fra og bruge ordet Nej

Hvordan er du som person og menneske i dag?
For det meste en glad person der elsker et godt grin.

Hvad gør dig glad?
Mine børn og de mennesker jeg har omkring mig til daglig

Hvad gør dig vred?
når folk ikke behandler en ordentlig og ikke forstår at man 
godt kan være syg selvom sydommen ikke kan ses

Hvordan fik du fortalt din nærmeste familie og øvrige
omgangskreds du havde sclerose?
sagde det lige ud. Min faster havde sygdommen så der 
skulle ikke forklares så meget da det ikke var ukendt for 
familien

Hvordan reagerede din nærmeste familie og 
omgangskreds på at du havde fået sclerose og 
hvordan tackler de det i dag? 
De holder deres mund, det kan indimellem føles som om 
de er ligeglad med en. Ville til tider ønske de tilbød deres
hjælp, men er nok heller ikke god til selv at spørge om hjælp

Oplevede du at der var nogen der vendte dig ryggen ell.fravalgte dig til specielle arrangementer,-
hvis ja,- hvordan taklede du så det?
Ja der kommer aldrig uventet besøg mere, det kan jeg godt savne.

Hader du din sclerose ?
Jeg har sluttet fred med den men når den "viser tænder" med et attak hader jeg den.

Hvad er det værste symptom eller bivirkning ved din sclerose? Og hvordan påvirker det din 
hverdag?
trætheden er den værste. Skal man noget en dag kan det tage flere dage at komme over.

Har din sclerose givet dig af gode oplevelser? - hvilke ?
Den har givet mig mange venskaber og oplevelser som jeg aldrig vil glemme. Ferie i Dronningens
Ferieby, Camp på La Santa sport, fly for MS, og mange mange flere

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

Hvordan har du det med træning? Kan du mærke en
positiv effekt, eller føler du det er et nødvendigt onde?
Jeg træner 3 gange om ugen på hold og tror på det har 
en effekt, gør det også pga sammenholdet og det sociale

Livet har så mange farver....hvad var din farve før du fik
sclerose og hvad er den nu?
Livet har ikke en farve hverken før eller efter sclerosen. 
Tror man kommer hele farveskalaen rundt gennem hele 
liver og op til flere gange.

Nåh.....men hvad er det bedste ved at have sclerose...?
Alle oplevelserne jeg har fået, oplevelser jeg ikke ville
have fået uden sclerosen.

Hvad er din holdning til den måde politikkerne ser på "os scleroseramte"?
Har jeg ikke en bestemt holdning til. Håber selvfølgelig at de vil os det bedste.

Hvor er du om 5 år?
Forhåbentlig her hvor jeg er idag.

Hvad syntes du om det job sclerose.info laver?
Synes bladet er rigtig med gode artikler. Men ellers
bruger jeg, jer ikke rigtig mere. det gjorde jeg da jeg
lige havde fået diagnosen men ikke mere

Hvad er din største drøm?
At mine børn får et godt og lykkeligt liv som jeg kan være
en del af.
At få penge til at rejse for (for en førtidspension kommer
man ikke langt)

Slutteligt fortæl lidt om dig selv og dit liv indtil nu?
Der er ikke så meget at fortælle.
Lever et almindelig liv med mand og børn og det der nu 
følger med en kronisk sygdom.

http://www.sclerose.info/
http://sclerose.info/
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http://www.multipelsklerose.dk/lyt-til-vores-podcasts/
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Deanie

Kære læsere,

Til mit oplæg ‘Her er jeg’ i marts måned, fik jeg en fantastisk positiv
respons, det ramte virkelig mit hjerte på den mega positive måde. 
Det at jeg kunne være nogens forbillede havde da aldrig faldt mig
ind og det at jeg kunne dreje mit liv i den retning, at jeg rent faktisk
kan gøre en forskel.

Wow.. det er da den mest fantastiske følelse jeg har haft (efter min 
søn blev lagt i mine arme) og tak siger jeg bare.
Det at jeg udleverede mig selv på den måde i ‘Her er jeg’ var lidt
grænseoverskridende, men også en del af min videre udvikling.

Der var en nær person som fortalte mig, at der altid er nogen derude
som ikke kan lide en eller nogen som måske hader en. Puha den sved, 
jeg blev meget ked af det og funderede længe over disse ord ‘HAD’.
Jeg hader ingen mennesker, selv ikke den person der gentagende
gange udsatte mig for vold og seksuelle overgreb, (selvom det dog 
resulterede i 4 x ca 1 års terapi over de sidste 15 år, indtil videre).
Han gav mig en undskyldning og bad om tilgivelse. Jeg tog imod hans undskyldning, tilgav ham og
så blev den ligesom lagt på hylden.

At der er nogen derude, som måske hader mig er nok lidt voldsomt og det kan jeg ikke lige forstå, 
‘HAD’ er et meget stærkt ord. At der er nogen derude som ikke bryder sig om mig, derimod, ja
måske, for jeg er et meget ærligt menneske, siger min mening og jeg holder sjældent noget
tilbage. Ja, jeg er en åben bog og jeg taler ofte før jeg tænker. Spørg mig om noget og du får
sandheden.
Men det var jo så her jeg tænkte, nå ja så vær da en åben bog, det kan da være at jeg kan ramme
nogen på den positive måde, som jeg gjorde i mit sidste oplæg ‘Her er jeg’ eller som min positive 
tilgang til livet nu en gang er, eller at der rent faktisk er nogen derude som kan drage nytte af det.

Til jer som endnu ikke har fået læst mit oplæg ‘Her er jeg’, læs venligst oplægget her:
https://www.facebook.com/634979612/posts/10156406880654613?sfns=mo

Tilbage til den 10. august 2015, den dato jeg aldrig glemmer. Den dato hvor jeg fik min diagnose, 
tårerne trillede og der strømmede en masse tanker igennem mit hovede. Ja hvorfor ik, det er da 
bedre jeg får det end min nabo som måske ikke er blevet styrket efter et hårdt liv. Jeg kan klare
det, selvfølgelig kan jeg det, der er jo en mening med alt.
Med disse tanker skulle jeg nu prøve at fortsætte min hverdag, det viste sig dog at det ikke var 
ligeså. Jeg fik ordene med mig fra min neurolog:
“Du skal nok tænke på ikke længere at arbejde eller ihvertfald at gå ned på deltid”.

Mit liv havde hidtil været præget af arbejde, ikke kun et job men op til tre jobs ad gangen. Jeg
startede i en tidlig alder af bare 12 år med at bidrage til arbejdsmarkedet og set i bakspejlet, har 
jeg nok gemt mig for mig selv via arbejdet.

De ovenstående ord fra neurologen, tyngede ekstrem meget de efterfølgende dage og jeg blev
derefter sygemeldt. Det resulterede så i endnu 2 x terapi, dog en af gangene for min diagnose.
Jeg blev kort tid derefter indlagt på Sclerosehospitalet i Haslev, op til tre gange det efterfølgende
år og jeg fik meget glæde af det.

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/634979612/posts/10156406880654613?sfns=mo
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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Deanie

Om det rustede mig, tror jeg nok. Den er meget svær, for selv den dag i dag føler jeg at jeg har 
mistet mig selv og skal finde mig selv på ny, men et eller andet gjorde det. For jeg har endelig set 
i øjnene og accepteret, at jeg ikke længere kan varetage et arbejde, og jeg har lige fået bevilget
en førtidspension.

Da jeg fik diagnosen var jeg single og var overbevist om at jeg nu for evigt ville forblive single, for 
hvem ville da være kæreste med en syg person. Tankerne florerede meget i mit hoved og jeg
kunne ikke rigtig slippe dem. Jeg fortsatte mit liv som hidtil, druknede mig selv i alkohol og
cigaretter hver weekend i tiden derefter, for på den måde at flygte fra virkeligheden og mine 
tanker.
Det skal lige siges at et af mine bijob altid har været som bartender og derfor var det nemt at 
flygte til druk og cigaretter.

Efter et besøg hos min neurolog, hvor hun sagde jeg havde agressiv sclerose og det sidste besøg
på Haslev, gik det virkelig op for mig hvor hårdt jeg egentlig var ramt af min sygdom. Min hjerne, 
nakke og hele min røgsøjle er tildækket af plak (Ar fra skader på myalinen) Så hvis ikke det skal
blive værre, tænkte jeg, så må jeg tage mig selv lidt mere seriøst og det eneste rigtige at gøre hvis
jeg skal væk fra mit nuværende liv, er at flytte væk fra København.
Derefter trak jeg pløkkerne op fra Amager og flyttede til Vordingborg, (hvor min storebror
allerede var flyttet ned), for derfor at påbegynde en sundere og roligere livsstil, samt at tage min 
sygdom mere seriøst.

Det gav derefter straks pote, for der gik kun en måned og så kom min soldaterkammerat efter
snart 20 år, ind i mit liv som mere end en ven. Tre måneder gik der og jeg blev gravid. Jeg er nu 
velsignet med en dejlig søn og en fantastisk kæreste og far til min søn.

Så til alle med sygdom, skavanker eller andre lidelser. Tro på det, vær positiv og lyset vil også
ramme dig.
Hvis man er positiv åbner man for lyset og ens sjæl vil stråle med en positiv kraft som vil tiltrække
sig andre. Du er ikke alene og der er altid en derude for dig. Hvis ikke det virker, der hvor du er, 
så vær ikke bange for at flytte dig dertil, på den ene eller den anden måde.

Husk der er en mening med alt og med disse ord er jeg kommet igennem mit liv, med en positiv
tilgang til alle mine nederlag. For, som jeg skrev sidst i ‘Her er jeg’, hvis man kan være positiv i en
negativ situation, så vinder man.

Tør støvet af, rejs dig op og kom videre. I er alle vindere husk det.

Af Deanie Mofjeld.

Facebookgruppen

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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Som medlem af Sclerose.info kan du 
opnå rabat på dit ophold I Spanien. Du 
kan ligeledes som medlem opnå rabat på 
øvrige arrangementer som Sclerose.info 
arranger eller er medarrangør på.

http://www.sclerose.info/
http://sclerose.info/medlemskabpriser/
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Article in english

Heat – cognition – sclerosis

Those three things do not make the best cocktail in the
world. 

During the warm summer, many of those who are 
affected physically by sclerosis have felt cognitively 
bad. 
We have written and spoken to many people, who 
have said the same thing each time. 
It’s completely normal! Do not be afraid. 

As previously talked about – both in this PDF magazine,
the website and in our Facebook group – sclerosis 

*symptoms tend to get worse during heat, such as 
summer periods. Your central nervous system gets 
overheated and all of the symptoms you have, or 
have had, gets physically worse. 

Same thing goes for your cognition. 
Your cognitive problems (or whatever you want to call it) gets worse. It’s nothing permanent, but 
it can definitely give a scare in the moment. 

For many years there have been different research done on this matter. In 2012, USA, one of 
them found undeniable evidence, proving that people with sclerosis were 70% slower at solving 
tasks that required cognitive performance, such as concentration, memory, or tasks involving 
multitasking, than those who did not have sclerosis. Most research that have been conducted on 
this matter since then, have more or less shown the same results. Bottom-line is that it’s got 
something to do with the central nervous system, so if the brain gets overheated, the 
“communication” gets slower or partially interrupted, both physically and cognitively. 

Also, most people who sunbathe are either slumbering or sleeping. That’s because the sun makes 
you lazy. Your body and your system get slower. As often is the case, multiply that by 5 – 10 and 
then you have what it feels like for a person with sclerosis.

So, if you have felt – or are feeling – like you haven’t been able to solve your crossword puzzle, 
sudoku, or haven’t been particularly good at conversation in a social gathering – in case you 
didn’t already know, here is your explanation. 

Artikel sammendrag af Natasja Johansen

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


Sclerose.info på YouTube !!

Kom og følg os … der er ikke så meget endnu 

https://www.youtube.com/channel/UCx8QbVuSTWrA6_mG-
wJ8gPw
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YouTube
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Sclerose – Hvad nu?

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

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

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

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

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

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

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

Søren Beejo Hansen .

Som medlem af Sclerose.info kan du 
opnå rabat på dit ophold I Spanien. Du 
kan ligeledes som medlem opnå rabat på 
øvrige arrangementer som Sclerose.info 
arranger eller er medarrangør på.

http://www.sclerose.info/
http://sclerose.info/medlemskabpriser/
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Du holder på en handicap parkeringsplads 
– Det er ikke i orden !!

Jeg har hørt alle de undskyldninger der findes – jeg skal bare lige … det tager kun 5 
minutter … øøhmm det troede jeg ikke … osv osv.

Der er en grund til at der er lavet handicap parkeringspladser, og der findes ingen 
gyldig grund til at “komme til” at holde der. Det er mangel på respekt.

Jeg har sclerose. Vi er mere end 15.000 mennesker I Danmark der har sclerose. 
Sclerose er en af de få sygdomme der ikke findes en helbredelse for. Nogle dage er 
gode og andre er dårlige for os scleroseramte. På de gode dage kan man ikke altid 

se  sclerosens spor – på de dårlige dage kan man måske ikke gå uden hjælpemiddel, 
storke, eller må bruge kørestol. Der er dage hvor man kan have nervesmerter som 

betyder man ikke kan fungere. Generelt er jeg glad – et positivt menneske (er du et 
positivt menneske ?) … men jeg bliver sur når du tager en plads der er reserveret til 

os handicappet.
Tænk over det I fremtiden !!!!!!!!
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