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… pause … af Stine Sakari
Jacob M. Andersen, et ansigt
Miira Vibæk, en pårørende
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Forord

(denne gang et lidt surt opstød…)

April 2020
Først bliver jeg nød til at undskylde at jeg bliver lidt politisk denne gang
Det er svært at høre mere om Corona Covid-19
Vi har hørt så meget om det de sidste måneder
Tal, syge, flere syge, ideer til at blive rask, formodninger, skal, skal ikke, kan, kan ikke ….
Jeg gør det med denne virus, jeg gjorde det med både AIDS og Ebola, og flere andre gange, at jeg sidder tilbage
og fundere over hvor mange penge der bruges på at løse de problemer – forskere, massiv indsats – og man skal
nok finde en både behandling og vaccine hurtigt … og så tænker jeg på at hvis verden virkelig ville løse gåden om
sclerose, så kunne det klares indenfor nogle uger/måneder. MEN – sclerose er ikke en epidemi og der dør ikke
hundrede tusindvis af det … tilbage til realiteten, vi er en lille minoritet der ikke støjer nok …
Og endelig – misforstå mig ikke – jeg forstår godt at man bruger voldsomme ressourcer på at løse både den
nuværende og de ”gamle” epidemier

Når vi nu er i gang med at fundere, så forstår simpelthen ikke at EU ikke har kunnet træde i karakter i denne
forbindelse, og det gør mig ganske urolig, både som menneske, men også som formand for en forening der gerne
vil varetage de scleroseramtes interesser – hjælpe os scleroseramte. Jeg har altid været tilhænger af EU – de
seneste år med lidt forbehold over hvor meget EU skal blande sig og hvordan vi skal ”samles” i EU – hvordan EU
prøver at overtage mere og mere.
Under Corona krisen – har EU været direkte håbløse. På en sådan måde at jeg nu faktisk er blevet modstander.
Det er dråben.
Hvordan kan EU IKKE træffe en økonomisk beslutning til at hjælpe de lande (og det bliver alle lande i EU, det er
bare et spørgsmål om tid og hvor kraftigt) – hvordan kan man ikke løse den uoverskuelige økonomiske krise det
er for familier.
Jeg plejer ikke blive politisk – men afsluttende, så bliver jeg nød til at sige at da EU sendte en officiel undskyldning
til Italien for ikke at hjælpe – der blev jeg rigtig godt gammeldags eddike sur og forarget – og det er med til at
understrege hvor dårligt det står til.
Jeg håber ALDRIG at vi som scleroseramte kommer i em situation hvor vi bliver mere afhængige end vi er i dag af
EU … huske vi er stadig underlagt de Europæiske sundhedsmyndigheder og godkendelser.
Skam jer EU – skam jer EU politikere … det er forkasteligt.
Som realist ved jeg godt at man vejer økonomi imod helbred – menneskeliv imod økonomi …
Kim
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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
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Facebook gruppen

Facebookgruppen
Retningslinjer:
Sclerose.info har lavet nogle retningslinjer for brugen af Facebook gruppen –
og dem bringer vi lige her – bare for en god ordens skyld:
Denne Facebookgruppe - er en del af foreningen Sclerose.info, som blev
etableret i 2002. Det primære informationsorgan er www.sclerose.info
Retningslinjer for Facebookgruppen
Foruden relevante nyheder er siden tiltænkt debatter om aktuelle emner, og
vi ønsker en aktiv deltagelse fra gruppens medlemmer, i spørgsmål der
drejer sig om sclerose.
Vi ønsker IKKE at debatter bliver enstydige og kun omhandler (alternative
behandlinger eller undersøgelser som f.eks. borreliose) og admins
forbeholder sig ret til at begrænse det og kan slette indlæg, der går ud over
gruppens formål. Admins kan vælge i selve tråden at henvise til at fortsætte
i en privat mail eller en anden gruppe og så skal dette respekteres.

Vi forventer naturligvis, at alle opslag og kommentarer bliver holdt i en
sober og god tone medlemmerne imellem.
Hvis du er i tvivl, er du altid velkommen til at spørge admins i en mail.

Opslag der linker direkte til egne hjemmesider og blogs slettes uden varsel,
men man er altid velkommen til at poste hele blogindlæg eller indslag.
Siden henvender sig til alle, der vil søge information om sclerose, og
Sclerose.info modtager gerne forslag og ideer fra gruppens medlemmer til
initiativer for scleroseramte og deres pårørende.
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Corona virus

Corona virus
Sclerose.info lavede i vores lukkede gruppe på Facebook en hurtigt undersøgelse for at se
om vi er skræmte, rolige, føler os sikre, ensomme osv.
Vi har i admin fået rigtig mange henvendelser fra vores medlemmer om deres følelser,
hvordan man klarede sig osv. Derfor satte vi undersøgelse i gang.
Konklusion:
Vi er afslappet – følger de råd og retningslinjer der er givet af myndighederne – men vi er
også forpasselige.
Der er ingen tvivl om at vi skal være påpasselige – og det er rigtig godt at de fleste ikke er
bange.
Halvdelen af os føler at den information der gives omkring Corona virus / covid 19 or
sclerose i sammenhæng er forvirrende.
Der har været udtalelser fra diverse læger og organisationer hvor at de i de forskellige
indlæg har prøvet at forklare hvad der kan, måske, bør, nok, men så måske ikke alligevel
ikke ske.
Flere når i de indlæg at modsige sig selv en eller flere gange – og mange sidder halvdelen
sidder med følelsen af at nu er det endnu mere uklart end før.
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Annonce

Medlemskabs priser mv ændre sig fra d
15 maj.

Pause – af Stine Sakari

Min krop og verden har fået en pause
Hvordan er det at leve med multipel sclerose, når meget af verden pludselig lukker ned? I mit
eget tilfælde har det medført andet end bekymring og rastløshed.
Af Stine Sakari, stinemenneskedatter@gmail.com

Baggrund Lad mig begynde med at fortælle lidt om mig selv. Jeg er en aktiv og glad kvinde i
min bedste alder, og jeg kører som regel i et højt gear. Eller sådan var det indtil februar 2019,
hvor sclerosen bankede på, og denne kan man som bekendt ikke bare smække døren i for, så
der var ikke andet at gøre end at åbne, invitere ind og lære at acceptere sit nye liv. Jeg er
egentlig ikke så hårdt ramt, og jeg er klar over, at denne lumske lidelse har i tusindvis af
forskellige ansigter med forskellige historier. Ikke desto mindre er det svært at finde sig til rette
i en krop som nogle dage kan føles som om den er halvfems år gammel og har gevaldige
tømmermænd; især når der på sundhedskortet står, at jeg kun er 36. Mine primære
symptomer er føleforstyrrelser i stor stil og nogle dage en invaliderende træthed. Følgerne af
især trætheden er en form for grundtilstand af tristhed og frustration over, at min krop ikke er
så medgørlig, som jeg kunne ønske. Jeg har dog valgt at se tingenes tilstand i øjnene, og derfor
er jeg i gang med at få en arbejdsmæssig aftale på plads om at gå ned i tid.
Danmark lukker ned Så kom covid-19 og Danmark lukkede ned. Fra den ene dag til den anden
kunne jeg stå op flere timer senere, end jeg plejer til hverdag, og arbejdspladsen blev nu
udskiftet med den bærbare ved køkkenbordet. Jeg er skolelærer for 10. klasser, og nuvel var
udfordringerne da til at tage og føle på i begyndelsen, for hvordan underviser man kvalitativt
uden at være fysisk til stede i klasseværelset?
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Pause – af Stine Sakari

Jeg savner mine elever og kollegaer hver eneste dag, men efterhånden har vi fundet en
arbejdsgang, som er acceptabel for alle, og pludselig ser jeg elever, som aldrig giver deres
besyv med i timerne, aflevere velformulerede og spændende opgaver. Jeg smiler dagligt stort
over, at disse elever endelig tør komme til orde.
Kroppen i fokus Jeg begyndte, efter et par dage med hjemmearbejdsplads, at reagere på min
krops træthed og tage en lur, når jeg trængte til det. For eleverne er jo glade, hvis blot de får
feedback på deres opgaver, hvad enten det sker klokken 12.30 eller klokken 19. Jeg har skabt
min helt egen fleksible arbejdsplads, hvor det er kroppen, der styrer, om vi skal benytte
flekstidsordningen den pågældende dag. Når nu kroppen var udhvilet, var der overskud til at
gøre andre gode ting for mig selv. Jeg begyndte at gå mange lange ture med veninder,
genoptage min løbetræning, og jeg har stadig fundet overskud til at holde min styrketræning
ved lige, og faktisk er jeg i betydeligt bedre form, end jeg nogensinde nåede at komme i
træningscentret. Min kæreste træner med, og han nyder godt af, at der er gået helt
træningsnørd i den fra min side, og jeg sidder nu dagligt og laver nye træningsprogrammer til
os. Min veninde er også stødt til, og vi træner nu sammen, på afstand selvfølgelig, i haven.
Overskud og positive udvikling Jeg har generelt fundet et overskud, jeg ikke har haft længe. For
et par måneder siden stod jeg og græd, fordi jeg ikke kunne overskue at hænge vasketøj op,
mine føleforstyrrelser var gået helt agurk og min træthed var voldsom. I dag har jeg overskud
til at være noget for mig selv, min kæreste og min kærestes to dejlige børn. Mine
føleforstyrrelser er stort set forsvundet og min træthed er overskuelig. Og så tilbage til min
rubrik: Jeg udvælger hvilke nyheder, jeg gerne vil dyrke. Dette er nyhederne om, at vores klode
heler lige nu. Vi ser delfiner i Venedigs kanaler, kraftig reduktion i luftforurening i København
og man kan se toppen af Himalaya; alt sammen fordi Jorden endelig har fået en pause. Jeg skal
ikke gøre mig klog på, om vi som mennesker er i stand til at fortsætte den gode udvikling, når
vi bliver ”sluppet
fri” igen, men én ting er sikkert: Jeg bliver nødt til at fortsætte MIN gode udvikling, når
Danmark igen vender tilbage til normalen, for selvom årsagen til nedlukning er
angstprovokerende og ufattelig, har min krop og mit sind endelig fået lov at trække vejret, og
det er jeg dybt taknemmelig for. Jeg har dog også travlt, når landet åbner igen, for jeg skal
drikke vin med gode venner, shoppe sommerkjoler, lege med min lille niece og ikke mindst skal
jeg give min gamle mormor et stort kram. Jeg skal bare huske at lytte til min krop og tage en
lur indimellem.

8

WWW.SCLEROSE.INFO

De 1000 Ansigter

Vi vil herunder med glæde, stolthed og taknemmelighed præsentere Jacob Andersen som
scleroseramt, samt hans mor Miira Vibæk som hans pårørende.
Vi er meget glade for deres deltagelse og medvirken til ´De 1000 Ansigter´ og vi ser meget frem
til at præsentere mange flere af jer fremover.
Jeres tilgang til livet og det at leve med sclerose eller som pårørende til en scleroseramt, det er
jo så individuelt fra person til person. Hvordan i takler det osv.
Derfor er det så vigtigt at i stiller op og viser hvem i er nu med sclerose og ikke mindst, hvordan
i takler det hele alt i alt, før og efter jeres diagnose.
Vi brug for jer og jeres historie, så tøv ikke og skriv gerne til mig (som scleroseramt eller
pårørende), og jeg vil med glæde, stolthed og taknemmelighed også præsentere jer og jeres
måde at takle det hele på, på godt og ondt.
Af Deanie Mofjeld
Journalist, digter og forfatter.

Deanie Mofjeld

Deanie er tovholder på ”De 1000 ansigter” som er en artikel række sclerose.info har haft siden
2013.
Ideen bag ansigterne er at vi som scleroseramte ikke føler os alene, vi er mange der har
sclerose, og samtidig vil man kunne læse om andres historie. Selvom vi har sclerose, arbejder
vi med sclerosen på vidt forskellige måder, og vi har alle forskellige aldre, baggrund, arbejde,
studier osv.
Læs historierne og få inspiration til dit eget liv med din sclerose.

Som noget nyt begynder vi at bringer en historie om de pårørende, en gruppe som er meget
meget vigtige for os som scleroseramte, og tit bliver denne gruppe lidt glemt i hele
informationen om sclerose.
De pårørende bærer en stor del af sclerosen

WWW.SCLEROSE.INFO

9

De 1000 Ansigter

Jacob M. Andersen

Et af sclerosens 1000 ansigter :
Jacob M. Andersen, 42 år
Navn :
Jacob M. Andersen
Alder :
42
Bor i:
Ikast
Hvornår fik du din diagnose ?
2015
Hvad var dine første symptomer ?
Trætte ben og fatiqe
Hvilke tanker og følelser gjorde du dig da du fik diagnosen ?
Gudskelov at jeg ikke bare var den der blev kaldt hypokonder det meste af mit liv. Derefter kom
frustrationerne og vreden op til overfladen og slog mig ned igen over, at der ikke kunne gøres ret
meget ved det.
Hvordan fik du fortalt din nærmeste familie og omgangskreds at du havde sclerose?
Det var let nok, de fleste fandt ud af, at jeg havde haft ret i at der var noget galt. Derefter kom der så
den ene efter den anden reaktion på, at de da også var trætte og forvirret, og de kunne derfor ikke se,
at det skulle være så slemt.
Men så kom kørestolen og trods det, var det dog alligevel på et tidspunkt, som om jeg stadig var
hypokonder. Jeg lukkede derfor ned for alt, samt jeg fortrød, på en måde, at jeg fortalte dem om det.
Nu er de fleste ´heldigvis´ på linje med hvad jeg gennemgår.

10

WWW.SCLEROSE.INFO

De 1000 Ansigter
Hvordan reagerede din nærmeste familie og omgangskreds på at du havde fået sclerose og hvordan
tackler de det i dag ?
Det er stort set kun min familie der forstår lidt af det. Jeg har mistet de fleste af mine venner, samt min
bror.
De venner der så mig som festabe, gymnast, svømmer eller sanger osv. de anede slet ikke hvordan de
skulle takle det. De tudede, som om det var dem det gik ud over, så de er væk.
Der er dog så også mange jeg har forladt pga. nogle meget mærkelige og uheldige episoder som var
udfald af mine plaks i hoved og ryg.
Hvilken form for sclerose har du ?
Primær progressiv sclerose.
Hvilken medicin får du ?
Bl.a. Baclofen , Lyrika, samt et ton smertestillende, vitaminer og blodfortyndende.
Har du skiftet medicin / behandling ?
Jeg startede med at få fortalt, at det var attakvis sclerose jeg havde, (fordi lægen ikke gad, at læse mere
i min journal og sætte sig ordentligt ind i det).
Derfor måtte jeg ikke få, det første medicin jeg fik pga. blodfortyndende (kan ikke huske hvad det hed).
Sådan gik der 4 slags som kun gav flere problemer og jeg har i de sidste par år været uden andet end
symptom behandling.
Hvor mange skanninger har du haft og hvornår var den sidste ?
Jeg har været igennem maskinen ca 100 gange i mit liv og ca halvdelen af dem, gik i vasken, når det ikke
var i narkose eller en åben scanner. Den sidst skanning var nok for to år siden.
Hvad er dine fritidsinteresser eller hvad har det været ?
Jeg var ungdoms Danmarksmester i 200 m brystsvømning, samt elite spring gymnast.
FDF bras band (trombone og alt horn) i Herning kirke drengekor, samt skøjteløber og ivrig skater.
Nu er det Netflix HBO og diverse serier som er mine fritidsinteresser, da jeg ikke orker andet.
Hvordan føler du at du er som menneske i dag ?
Jeg føler mig nyttesløs på mange områder. Jeg holder ikke mere end 1 time med for mange mennesker
og jeg bliver trist ved tanken om, hvad jeg kunne før det gik for meget ned af bakke.
Men ellers har jeg set, at jeg er den samme lille dreng, som der blev glemt og skulle klare sig selv, med
det jeg havde og har. Jeg levede imens jeg kunne og havde energien til det, nu er det en dag ad gangen
og nu venter jeg bare på, at se hvad der sker i morgen, (af mærkelige ting og sager med hovedet og
kroppen). Men jeg har dog trods alt stadig noget, jeg kan komme med en gang i mellem.
Hvad gør dig glad ?
Når jeg er i naturen, sammen med familie eller en af de få venner jeg har tilbage. Når mine bonus
børnebørn kalder mig morfar når de ringer over Messenger, når jeg vågner bare en smule frisk, uden
smerter eller spasmer.
Taler du og din neurolog om din udvikling i sclerosen ud fra dine skanninger ?
Nej
Hvordan påvirker din sclerose din hverdag ?
Efterhånden er det gået fra elite sports mand, som er klar til hvad som helst, til stille siddende, lyd, lys
og menneske overfølsom træt mand.
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De 1000 Ansigter
Har du accepteret din sclerose og hvordan takler du det ?
Ja og nej, jeg acceptere at jeg har den her tilstand. Men jeg er stadig sammenbidt og gal i skralden over,
at der gik helt op til 30 år før det blev opdaget.
Jeg takler det slet ikke.
Jeg drikker og jeg er ærlig talt ved at være der, hvor jeg ikke har lyst og energi til flere hospitals besøg
eller læger der ikke gider, at se på mine små 1000 journaler og sporadiske indlæggelser eller gider, at
lytte til mig.
Hvad er din beskæftigelse ?
Førtidspensionist
Hvad arbejder du med eller arbejdede med ?
Jeg har arbejdet med alt muligt fra bonde, til It og personale chef, kok, renovation og transport, men
min hjerne og krop kan ikke mere.
Det er når jeg sover, at jeg føler at jeg lever, kan man vel godt sige,
Hvilke uddannelser har du ?
Jeg har 3 halve uddannelser. Jeg har aldrig kunnet fokusere, men SOSU, kok og teknisk designer.
Hvad er dine fritidsinteresser eller hvad har det været ?
Jeg var ungdoms Danmarksmester i 200 m brystsvømning, samt elite spring gymnast.
FDF bras band (trombone og alt horn) i Herning kirke drengekor, samt skøjteløber og ivrig skater.
Nu er det Netflix HBO og diverse serier som er mine fritidsinteresser, da jeg ikke orker andet.
Hvordan føler du at du er som menneske i dag ?
Jeg føler mig nyttesløs på mange områder. Jeg holder ikke mere end 1 time med for mange mennesker
og jeg bliver trist ved tanken om, hvad jeg kunne før det gik for meget ned af bakke.
Men ellers har jeg set, at jeg er den samme lille dreng, som der blev glemt og skulle klare sig selv, med
det jeg havde og har. Jeg levede imens jeg kunne og havde energien til det, nu er det en dag ad gangen
og nu venter jeg bare på, at se hvad der sker i morgen, (af mærkelige ting og sager med hovedet og
kroppen). Men jeg har dog trods alt stadig noget, jeg kan komme med en gang i mellem.
Hvad gør dig glad ?
Når jeg er i naturen, sammen med familie eller en af de få venner
jeg har tilbage. Når mine bonus børnebørn kalder mig morfar når
de ringer over Messenger, når jeg vågner bare en smule frisk, uden
smerter eller spasmer.
Hvad gør dig vred ?
Alt det som jeg ikke får tid til at forklare, når jeg ikke bliver hørt,
når kroppen driver mig til vanvid, når kasse medarbejderen eller
hjemmeplejen ikke gør deres arbejde, når folk går i vejen for mig,
samt når alle andre ikke tænker som mig.
Ja, det er meget lettere at sige hvad der ikke kan gøre mig vred,
som et stille kram og et vartet kys.

Hvordan påvirker træning dig positivt eller negativt ?
Positivt når jeg kan holde til det og som før lort med lort på.
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Hvad er dit motto, ynglings citat eller slogan?
Livet er kun til låns
Hvad har din sclerose givet dig af positive oplevelser eller nye hobbyer ?
Det positive er nogle få nye gode venner fra sclerose hospitalet.
Hvad har din sclerose givet dig af negative oplevelser eller hobbyer du har måttet give afkald på ?
Som nævnt tidligere, er mine unge år forbi. Jeg kan ikke dyrke nogle af de hobbyer som jeg havde før,
ej heller ikke det intime sex som nu er en by Rusland, men jeg har vist fået det jeg skulle have ha ha.
Jeg kan ikke overskue særligt meget og slet ikke rejser, men har også rejst nok. Jeg har mere af, ude af
syn ude af sind. Hvilket gør at jeg ikke kontakter folk så meget længere, som jeg gjorde tidligere.
Livet har mange farver, hvad var din farve før diagnosen og hvad er den nu ?
Tja den er nok stadig grøn, da jeg jo kun blev glad for, at få af
vide hvad jeg havde gået og tumlet med i så lang tid.
Hvor er du om 5 år og hvad er din største drøm ?
Jeg har fået en ny medicin der gør mig symptom fri og jeg har fået et Exoskellet der gør, at jeg nu igen
kan gå, springe og ha sex
Har du et godt råd til nye eller gamle med sclerose ?
Slap af og lyt til din egen krop før du går i panik eller glemmer at skelne fra evt. andre sygdomme.
Hvad syntes du om det job sclerose.info laver?
Super godt, det er jo her som nye medlemmer kan få gode råd og indsigt i de ting man går og døjer
med.
Hvis jeg havde været her inde for 20 år siden, så havde det måske set noget anderledes ud for mig, den
dag i dag.
Fortæl lidt om dig selv og dit liv indtil nu ?
Jeg er som sagt 42årig enke mand fra Midtjylland og har siden først i firserne haft små symptomer, som
træthed i sindet og kroppen, men kæmpede mig alligevel igennem 36 år uden nogen slut diagnose.
Jeg ser mig selv som generel positiv og imødekommende, der er dog perioder med det modsatte . Jeg
lever fra dag til dag og jeg har nok altid gjort det, da jeg altid har haft en mave fornemmelse af, at jeg
ikke kunne mere en dag. Men jeg tror, jeg kom 10 år længere end jeg havde regnet med, med det at
have et aktivt liv, så det er jo egentligt ok.
Dagene nu går med at sove og vente på, at jeg skal sove igen. Ha ha nej det er bare en ting ad gangen
og se om der er noget jeg kan overskue. Jeg laver lidt computer support og ser en masse streaming.
Jeg har, som tidligere nævnt, nogle dejlige bonus børnebørn der kontakter mig fra tid til anden, samt
nogle dejlige forældre der er ved godt mod og som forsøger, at forstå mig på bedste vis .
Det har været hårdt for os alle i mange år, både før og efter, da jeg mistede konen til kræft og derefter
10 andre tætte. Dengang gik min sclerose rigtig i udbrud, da jeg tror, at stress og frustration er den
bedste mad til sclerosen. Der gik ca 15 år fra da af til jeg sad i kørestol .
Jeg tegnede rigtig meget i en periode og er i gang med at lave dem om til grafik på computeren. Det går
dog meget langsomt i forhold til førhen, men det skal nok blive til noget. Ellers har jeg min lille terrasse,
som lige nu blomstre med påskeliljer, krokus og andre april blomster, men jeg elsker den have jeg søgte
legat til at få anlagt. Det er bare ærgerligt at jeg ikke har kræfterne til at nusse mere om den lige pt .
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De 1000 Ansigter - Pårørende
Som tidligere skrevet, begynder Sclerose.info at bringe historier
om de pårørende, so er en så vigtig del af os scleroseramtes liv.
De er vores støtte, og bære en kæmpe stor del a sclerosen, derfor
er vi glade for at kunne byde de pårørende velkomne og takke for
at også de pårørende vil dele deres historie

Navn :
Miira Vibæk

Miira Vibæk

Alder :
68
Pårørende som : (mand/kone/datter/mor/ven etc) :
Mor

Hvor lang tid har du været pårørende efter diagnosen :
Ca 7år. Men min søn har været syg i længere tid inden han vidste hvad der var i vejen, så Ca 15 år.
Hvordan var dine følelser dengang din scleroseramte blev diagnosticeret ?
Jeg blev vældig ked af det
Hvordan oplevede du han/hun reagerede på diagnosen ?
Forvirring
Er du tilfreds med den måde du var involveret i forbindelse med hele undersøgelses forløbet og da man
stillede diagnosen ?
Ja egentlig, men det var svært at stå ved siden af min søns forvirring
Hvis ikke, hvad kunne være gjort anderledes føler du ?
Jeg kunne godt have brugt et lille foredrag sammen med få andre pårørende, som man kunne have som
videre sparringspartnere... Jeg har følt mig meget alene med mine følelser omkring forløbet de sidste 7 år.
Hvordan føler du at du bliver respekteret som pårørende i behandlingssystemet/hospital/klinik ?
Jeg har følt mig ok
Hvordan føler du at din scleroseramte bliver behandlet i behandlingssystemet ?
Det har været svært fordi kemien mellem behandlere og min søn ikke fungerede særligt godt
Deltager du altid eller nogen gange i besøg på klinikken ?
Nej ikke mere. Jeg har været 1 dag på sclerosehospitalet i Ry og det var fint
Deltager du aktivt i de samtaler der så er på klinikken eller overlader du det til din scleroseramte ?
Jeg deltager ikke mere, min søn er ikke god i situationen " mor og behandler" så jeg har valgt at lade ham
klare det selv, selvom jeg tror han Godt kunne bruge lidt hjælp til at samle trådene

14

WWW.SCLEROSE.INFO

De 1000 Ansigter - Pårørende

Har i forberedt jer inden besøget på klinikken eller diskuteret en evt udvikling ?
Jeg taler ofte med min søn om hans situation, men formår ikke rigtig at påvirke ham til tiltag der vil
være positive for ham og for mig bliver det for smertefuldt, for jeg ved ikke helt reelt hvordan han
egentlig har det.

Kan det give diskussioner når i forbereder jer og har du noteret en udvikling din scleroseramte ikke
selv har noteret ?
Ja vi kan godt have en del diskussioner, men især når jeg oplever, at han lever sit liv destruktivt og han
føler at han kæmper hver eneste dag. Det er ret vanskeligt.
Har i et godt og positivt forhold sammen ?
Ja det har vi faktisk. Min søn bor ofte hos mig i et stykke tid (vi bor 200 km fra hinanden og ser ikke så
meget hinanden) og det er vi gode til at håndtere, selvom det også er trættende for mig at se hvor lille
et liv han har tilbage som 42 årig, det gør mig så trist.
Som tæt pårørende der bærer du ca 40-50% af sygdommen (det ved vi scleroseramte godt), tager det
på din energi ?
Ja og da jeg selv har en del problemer med helbredet har jeg i høj grad brug for pauser ind i mellem
vores samvær, der jo er præget af mange beklagelser fra min søns side, over helbred, hjemmehjælper,
læger og hvad han nu ellers kan komme i tanke om, som kan være vanskeligt at håndtere.
Er der dage hvor du virkelig ikke kan klare mere, men som supermand eller superkvinde alligevel gør
det ?
Ja
Hjælper du din scleroseramte til at træne, gøre ting, komme videre og bare det at komme i gang ?
Ja, jeg forsøger at opmuntre ham, så han gør noget godt for sig selv.

Hvis ja, kan det så, nogle gange, skabe meget hårde diskussion ?
Ja og det bunder især i at han har et alkoholmisbrug, men jeg er efterhånden blevet god til at indse, at
jeg ikke formår at redde ham fra sig selv, men jeg har haft vanvittig skyldfølelse over det.
Har du indflydelse på den kost som din scleroseramte tager eller får ?
Ja, når han er på besøg ellers ikke, selvom jeg har forsøgt hårdt. Det er jeg så nu holdt op med, da det
tager for meget på min energi og skaber for mange konflikter imellem os.
Hvordan føler du at din scleroseramte bliver behandlet i det offentlige system ?
Sådan set ok, han får egentlig den hjælp han har brug for, 2 til 3 x om dagen.

Hvad ville du indføre hvis du kunne være sundhedsminister for en dag ?
Måske at man gjorde mere ud af at finde årsagen til, at flere og flere bliver ramt af sclerose. Det er jo
uhyggeligt.
Hvordan føler du, at de scleroseramte bliver set på i samfundet ?
Det har jeg ikke tænkt over, jeg har arbejdet som pædagog i mange år og er vant til, at nogle skiller sig
ud på grund af fysisk handicap
Føler du at sclerosen sætter begrænsninger for de ting i gerne vil eller kan sammen ?
Ja for pokker. Min søn er kørestolsbruger og det er voldsomt svært og problematisk at komme rundt.
Jeg har kun en lille bil og når han er hos mig, så er han jo nærmest låst inde, da jeg ikke kan have hans
el-scooter med i bilen.
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Hvad synes du er det værste symptom eller bivirkning ved sclerosen og hvordan påvirker det din
hverdag?
Jeg synes at det er min søns mentale og følelsesmæssige tilstand der er det sværeste og at han
indskrænkes sådan. Det er hårdt at se på som mor, at min søn fra 30 årsalderen skal miste det
"normale" liv og når jeg tænker for meget på det, bliver jeg voldsom påvirket følelsesmæssigt ned i et
sort hul. Så det forsøger jeg at lade være med.
Hvad har sclerosen lært dig, om livet ?
Jeg har selv haft 2 kræftdiagnoser, voldsom stres, er multialkergier og har balanceret på kanten, så
sygdom har efterhånden lært mig at "ingenting bliver ved og alting er under forandring”.
Sclerosen har lært mig at jeg ikke kan redde mine børn
Hvad er din ynglings farve ?
Det skifter fra dag til dag
Hvor er du om 5 år og hvad er din største drøm ?
Jeg er 68 år, så det er umuligt at sige måske død, men min største drøm er selvfølgelig, at min søn
finder en mere positiv og konstruktiv måde, at leve resten af sit liv på.
Har du et godt råd til nye eller gamle pårørende til de scleroseramte ?
Nej, enhver man må klare det på hver sin måde. Hvert tilfælde er individuelt.
Hvad syntes du om det job sclerose.info laver ?
Det kan vi ikke undvære.
Fortæl lidt om dig selv og dit liv indtil nu ?
Helt ærligt, det har været langt og kaotisk mange gange, så det orker jeg slet ikke.
Jeg kan dog fortælle, at jeg umuligt havde klaret det uden humor og den har min søn heldigvis også
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Digt af Niel Rømde-Andersen

Kvindens ansigt
I dine øjne ser jeg så meget ro og frelse
som en oase betyder for en
der har vandret omkring i de endeløse ørkener.
Dine læber virker så fyldige og søde
som de rødeste jordbær på marken i solen.
Du taler til mig,
lyden af din stemme er så klar og ren som vandet i en bjergsø.
Universet synes så stort,
menføles lille i forhold
til din skønhed der er uendelig.

Af. N. Rønde-Andersen.
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Ny hjemmeside

Hjemmesiden lander den første uge af maj …
Der arbejdes meget hårdt på det.
// Admin
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Stress

Stress – og sclerose.
Denne periode med ingen social kontakt, den stresser mange scleroseramte.
Man kan da ikke blive stresset af at ikke kunne noget – bare slappe af, se TV osv.
Men det er ikke sådan det er – det stresser
Der er så mange faktorer der spiller ind.
Man er alene
Man har for meget tid til at tænke
Man mærker for meget efter i kroppen
Man får ikke trænet eller bevæger sig nok.
Man har ikke kontakt til andre nok
Man er ”for meget sammen med sin familie”
Det er ikke fysisk muligt at se – og det betyder folk ikke tror på det eller bare ikke kan forstå at kognitive
ting spiller ind.
Men stress er også en factor – der kan være en STOR årsag til at tingende bare ikke virker .
Og – mange gange forværre stress hele situationen.
Mange gange bliver ens kognitive symptomer forværet
Og – så bliver ens fysiske symptomer forværet.
Det hele hænger sammen.
Hvis nogle kort I ens korthus begynder at blive ustabile – falder det hele sammen … eller i hvert fald
meget af det.
Få talt med andre, man kan mødes på skype eller zoom eller whatever. Se andre, drik kaffe sammen og
snak, sludre, bare hold gang i nærværet. Du skal søge og gøre noget selv.
Bevæg dig – om det så bare er indenfor i din bolig … lav øvelser på dit gulv, stående, støtte – brug stol
eller whatever. Hold dig i gang.
Det er endnu vigtigere i de her tider – og det vil hjælpe på dit stress eller din kognition.
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Om foreningen Sclerose.info

Om foreningen Sclerose.info
www.sclerose.info
Mail: admin@sclerose.info
Sclerose.info er en forening stiftet i september 2002.
Formål:
"Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og forståelsen af sclerose og sygdommens
indvirkninger for
herigennem at forbedre vilkår og muligheder for scleroseramte og deres pårørende i Danmark.
Herudover er det Sclerose.infos mål til stadighed at formidle den nyeste information om
sygdommen, dens
indvirkninger, forskning i behandlingsmetoder og pleje for herigennem at forbedre de
scleroseramtes muligheder
for at tage bedre stilling til sygdom, behandling, fremtidig tilværelse og generel situation".
Foreningens har nogle vigtige grundholdninger, som er:
"...det handler om at leve"
Det er meget vigtigt, at vi øger det menneskelige i debatten omkring sclerose.
Alle der har sclerose ved, hvor vigtigt det er, at det menneskelige kommer med. Scleroseramte er
ikke blot en gruppe
syge mennesker, men mennesker med hver deres individuelle historie.
"Patientens eget valg"
Vi mener, at man skal give de scleroseramte al relevant information for at de derefter selv kan
træffe deres egne valg.
Vi mener naturligvis, at man skal stille spørgsmål og søge råd og vejledning. Dette gøres bedst,
hvis man har et udgangspunkt - en viden at basere sine spørgsmål på.
Vi mener, at information og viden vil kunne øge ens handledygtighed og beslutsomhed, og
derved forbedres den scleroseramtes kår.
"Du er ikke begrænset selvom du har sclerose"
Når man får sclerose, sker der en masse ikke mindst mentalt.
Vi mener, at det er vigtigt at få budskabet om at du ikke er begrænset ud til folk. Mulighederne
er stadig mangfoldige og store. Det kan være man skal gå en anden vej for at nå dem eller se nye
muligheder vokse frem.

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

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

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.
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Digt af Deanie Mofjeld
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YouTube

Sclerose.info på YouTube !!
Kom og følg os (abonner) … der er ikke så meget endnu
https://www.youtube.com/channel/UCx8QbVuSTWrA6_mGwJ8gPw
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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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