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I år er juni måned en måned der liver sådan en … tjjaaaa måned.
Sommeren banker på, men Covid19 bringer stadig en skygge over 

Vi skal stadig passe på som scleroseramte, være mere påpasselige end andre, simpelthen fordi vi ikke kan tage 
risikoen for at blive smittet.
Der har været og er mange råd og/eller forklaringer – men generelt som Sclerose.info har skrevet mange gange –
vores krop har meget at arbejde med pga sclerosen … vi skal passe på med ikke at få endnu en sygdom eller 
tilstand at kroppen skal arbejde med.

Juni er også måneden hvor vi skal til at indstille os på at nu skal vi snart på ferie …… Jubiiiiiiii
Om det er i Danmark eller udlandet så skal vi nyde det – familie og venner og forhåbentlig godt vejr, afslapning 
hygge  god man og meget mere. 

Ferien kommer lige om hjørnet.

Senere i dette blad kommer der lidt råd om planlægning, varmen, kognition – gode råd med på vejen.

Det har været et forvirret forår, meget er blevet vendt på hovedet, men det er så vigtigt at vi alle forbliver 
positive og i godt humør.
Det er super vigtigt – vi skal nyde det.

Kim 

Forord 
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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

https://www.sclerose.info/tilmeld/medlemskab/
http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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Pause – af Stine Sakari

Medlemskab af Sclerose.info

Meld dig ind i Foreningen Sclerose.info
Et støtte medlemskab for kr 96,- om året for privatpersoner.

Ved at melde dig ind i Foreningen Sclerose.infio er du med til at støtte det informations arbejde 
vi laver i foreningen – vores lukkede (og åbne) Facebook gruppe, vores PDF agasin som du 
sidder og læser, samt de undersøgelser og foredrag vi arrangerer f.eks om tabu emnet 
sexualitet og sclerose.

Foreningen Sclerose.info får ikke offentlige midler, men får kun sponsorat midler, private midler 
og donationer. Foreningen drives primært af scleroseramte, men vi bruger ekstern arbejdskraft 
til at løse nogle opgaver for foreningens drift.

Vi ønsker at skabe en meget stor medlemsgruppe for at Sclerose.info stemme kan blive 
slagkraftig i debatten der er omkring sclerose, uanset om det handler om behandling eller vi 
scleroseramtes vilkår i samfundet.

Meld dig ind og bliv en af os !  Støt os scleroseramte 

http://www.sclerose.info/
http://sclerose.info/medlemskabpriser/
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Varme og kognition

Sexualitet og sclerose.

Sidste år startede Sclerose.info med at tale/skrive om sexualitet og sclerose – tabuet

Vi har lavet undersøgelser og ligeledes startede Gitte sidste år med at interviewe flere 
scleroseramte omkring deres sexualitet

Desværre er dette ikke blevet færdigt – og Gitte har haft en meget dårlig periode – lang periode 
med masser af smerte.

Vi har aftalt med Gitte at hun giver de historier videre til en anden – og nu søger vi DIG til at 
hjælpe os.

Har du lyst til st gøre dette færdigt for Sclerose.info så skriv en mail til admin –
admin@sclerose.info eller til kim@sclerose.info

// Admin

http://www.sclerose.info/
mailto:admin@sclerose.info
mailto:kim@sclerose.info


WWW.SCLEROSE.INFO6

Juni er forsommeren, og måske bliver det sommer.
Nu kommer varmen rullende – og med varmen følger hyppigt dårlige nætter … varmen begynder 
at holde en vågen. 
Man begynder at svede og have nætter der er svære – og 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

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

Fordi vi lige nu er midt /slutningen af Cororna/ Covid19, har vi lige lavet en ekstra – der hedder

”Soon we can hug again”  ….  ”Vi kan snart komme til at kramme igen

Her er et direkte link til denne t-shirt

http://www.sclerose.info/
https://www.sclerose.info/shop/t-shirts/soon-we-can-hug-again-unisex-t-shirt/
https://www.sclerose.info/shop/t-shirts/soon-we-can-hug-again-unisex-t-shirt/
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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 har 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 symptomer 
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.

// Admin

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

Gode råd til dig der skal på rejse, hvis du 
bruger kørestol eller har gangproblemer,
om de er store eller små.

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.

Her i 2020 der er der mange der bliver i Danmark.
Det er tilrådet fra ministerier – men man vælger selvfølgelig selv.

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, om det er i udlandet eller i Danmark.
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 udflugtsmål 
eller seværdigheder.

Se hvad der skrives og lad vær med at sige ”det kigger vi på når vi når frem”
Planlæg det inden sådan der ikke kommer overraskelser !

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 Rundetårn eller 
lignende.
Sørg for at du planlægger sammen med din familie eller rejse karmarater – at der er hvile periode, og.

HUSK – at hvis du rejser fra det danske velkendte klima og lander i Grækenland – Italien eller den 
spanske varme – så reagere din krop ! 
Det gør den også i den danske sommervarme – så vær forsigtig.

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

Brosten er noget som f¤#%” 
har skabt – de findes mange 
steder både I Danmark og ud-
landet.

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) Det har så ikke været muligt her i 2020 fordi corona/covid19 har 
ændret meget – meget er aflyst – meget er ændret.

Men nu hvor noget åbner, eller i har lagt planer i danmark – så brug tid på at få undersøgt forhold – om 
det er hotel, lejet hus eller sommerhus eller hvad end det er.

Lige en indskydelse …
Igennem mange år – efter sommeren, har vi fået rigtig mange henvendelser fra scleroseramte eller 
pårørende om ferie både gode og ikke så gode. Generelt er det dem der er planlagt ordentligt der går 
godt uden alt for mange ”hovsa” oplevelser.

F.eks – man kommer på et hotel hvor man er placeret MEGET langt væk fra indgang og/eller restuarant, 
hvilket kan gøre at man bruger ekstra energi, og at man ikke lige løber en tur op på værelset og kommer 
ned igen om en halv eller hel time.

Mange får et værelse hvor der er badekar … som er dejligt afslappende – men KAN være svært for nogle 
at løfte ben højt nok op.
Det er mange små ting som man ved at undersøge eller spørge inden, kan gøre ferien bedre.

Hotel Titanic Beach Lara, Lara, Antalya, Turkey

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

MANGE … vil ikke lade sin sclerose styre, eller kan ikke lide at spørge (nogen endda ens venner … 
familie), og så havner man op man med at presse sig selv, eller få nogle dårlige oplevelser-

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 ! :-)

Smukke Ebeltoft by … men man skal have en god gang og balance for at bevæge sig rundt

http://www.sclerose.info/
http://www.sclerose.info/
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Artikel af Deanie Mofjeld

Sommer, sol og varme

Nu da sommeren er over os, er der sikkert mange derude, som elsker det lige så meget som dem 
der kæmper her i varmen. Læg mærke til mine ord ´kæmper´ og ikke ´hader´, for i mit tilfælde 
elsker jeg sol og varme, men jeg er også meget mere uoplagt, irritabel, samt energiforladt end jeg 
plejer, her i varmen.

Jeg er en af dem der både elsker sommeren, men jeg kæmper også yderligere end det jeg plejer. 
Jeg er ekstra træt og uoplagt og jeg kan ikke rigtig tænke klart. Jeg ved at mange af jer derude har 
det på samme måde. 
For mit vedkommende, er jeg nødsaget til at tage en ekstra Modafinil pille, vel og mærke hvis jeg 
altså skal noget om aftenen, for at kunne klare dagen igennem og holde hovedet oprejst. 
Modafinil piller er medicin mod Narkolepsi, jeg tager dem for bedre at kunne holde mig vågen, de 
letter mit hoved fra en tung trykken af træthed og de er især ekstra gavnlige her i sommervarmen 
og jeg ville ikke kunne have klaret mig igennem en aften uden dem.

Mange af jeg kender det sikkert godt, hvad var det nu jeg skulle, jeg burde også lige vaske noget 
tøj, jeg burde også lige fjerne ukrudt i haven osv. Grundet varmen er man især ekstra ugidelig, 
samt energiforladt, som tidligere nævnt. Husk på at man stresser sin krop og sind unødigt ved at 
banke sig selv i hovedet, med det man burde og det man ikke burde. For mit vedkommende er 
min nedsatte kraft i venstre side ekstra nedsat og det hænger jo selvfølgelig sammen med det, at 
være energiforladt, men til alt held får jeg Fampyra, som er medicin der hjælper forbindelsen fra 
hjernen og ud i kroppen. Dem kunne jeg især nu heller ikke have været foruden.

Tænk lige at man får medicin for at holde sig vågen,
medicin for bedre at kunne kommunikere med sin krop 
og ja medicin for at holde sclerosen i dvale, men som i 
mine forrige artikler, vær positiv, grib dagen og det der 
skal til for at gøre dig glad. Få det bedste ud af det du 
stadig kan og det du er. Husk vi er alle vindere og at 
sclerosen aldrig vil vinde. Vi er krigere, ingen tvivl om det, 
kun vi med sclerose ved hvor meget vi kæmper og i alle 
gør det rigtig godt, bliv ved med at holde hovedet oprejst.

Hvis du ønsker at blive i et med dig selv, din krop og din 
sjæl, samt det at leve med sclerose i fred fra bekymringer 
og det der følger med, så giv dig tid til at meditere. Det 
lyder uoverskueligt, men det giver dig i hvert fald en indre 
ro. Lyt eventuelt til mindfulness og lyt til din sjæl og dit 
Indre jeg. Fyld dit indre op med positive tanker og forbliv 
positiv. At være positiv tiltrækker noget positivt, så derfor 
er det især vigtigt med sclerose, at forstå at livet ikke er 
slut og at livet går videre. Man kan lige så godt få det 
bedste ud af det og hvem ved, måske kommer der en kur 
en dag ude i fremtiden som kurerer os alle. Husk at din 
krop og din sjæl må være i balance med hinanden, for at 
man kan arbejde fuldt ud med sig selv.

http://www.sclerose.info/
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Kampagne

Vi har tilføjet en del produkter i vores online butik. 
Nogle meget søde og cool T-shirts der er designet af en hollandsk designer der hedder Cyriel 
Vaes.

Efter en længere undersøgelse og snak omkring hvordan vi som scleroseramte har det og føler 
har han lavet nogle dyr/design der understreger de forskellige følelser vi har.
Kampagnen vi har villet lave (og vi startede for et lille år siden) – hedder ”Hug me” som er 
engelsk for ”Giv mig et knus/kram”, efterfulgt med vores følelser/tanker – jeg er glad, jeg er 
vred, jeg gemmer mig med flere.
Afsluttende står der – Life is for living – hvilket er engelsk for - det handler om at leve 
(sclerose.info slogan)
Sclerose.infos logo er midt på – men efter undersøgelse blandt mamge ønskede man ikke at 
der skulle stå sclerose – hvorfor det er står der.
På skulderen er en bar kode som er til vores 
hjemmeside.

Vi håber alle vil købe en t-shirt eller flere ;-) …
Så kan du have den på der passer til dit humør

Besøg vores Butik / onlineshop

// Admin

HUG ME kampagnen – T-shirts og snart kommer der flere ting

http://www.sclerose.info/
https://www.sclerose.info/shop/
https://www.sclerose.info/shop/
https://www.sclerose.info/shop/


WWW.SCLEROSE.INFO14

Corona virus

Corona virus

Vi er stadig i Corona / covid 19 tider.
Der er intet nyt.

Det er stadig det samme – man skal stadig passe på.
Selvom samfundet er ved at åbne op – selvom man kan og må en masse mere, skal vi 
stadig opretholde forsigtighed.

Der er stadig ingen rigtige studier eller undersøgelser omkring Covid19 og sclerose.

Hvad der kommer til at ske ved ingen. Der spås og tales meget om en anden bølge af 
Covid19 og om mulige vacciner 

Alt er spekulationer !

En ting er helt sikkert – der bruger utrolig mange penge og ressourcer på at finde en 
løsning.

http://www.sclerose.info/
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Digt af Niel Rømde-Andersen

Lysets chauffør.

Sommersolens første spæde varme stråler
Den indelukkede ensomhed – Det dårlige humør

Blodets glæde signaler til hjernen
Du føler dig glad igen

Nysgerrighedens mod genfødes af lysets chauffør.

Lysten til at træde ud på ukendt grund
Følelsen af ungdommens kådhed, glæden og håbet

Gå på modets spænding
Her kommer jeg, hvem er du!

Sommeren bringer lysten tilbage.

De lyse aftner, hygge med venner i det fri
Lade op – Lyset og varmen

Sommerens farver – Den milde luft – Naturens dufte
Sanse indtrykkene, Jeg smiler

Kroppens reaktion, dansen på ny.

Årstidens indvirkning, folks åbenhed
Sansernes fyrværkeri, jeg føler mig levende

Det positive sind – Det glade humør
Genspejles i flammerne fra midsommeraftens bål

Føler mig klar igen, kom bare an.!

Af. N. Rønde-Andersen.

http://www.sclerose.info/
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Digt af Deanie Mofjeld

Sommerens sol og varme,
det er vores alles charme.
Lad det ej gå dig på,
der er ikke noget du skal nå.

Du er stærk, du er god,
vi ikke sclerosen lod,
at komme ind og ødelægge alt,
det er sclerosen der faldt.

Nyd du blot det sidste du kan,
det er ikke som med vand,
at det igennem din krop det siver,
det er i din krop det bliver.

Husk din krop til låns den er,
men det er din sjæl som er dig nær.
Slut dig til din sjæl og ikke din krop,
for der, til sclerosen, at sige stop.

Hvis vi sjælen den følger,
så vil det stadig gå som i bølger.
Op og ned ad livets vej,
husk det er ikke en leg.

Der er blot meget vi skal lære,
da vores krop og sjæl skal stå nære.
For sclerosen at sejre,
så skal vi vores sjæl i vores krop lejre.

At være i et med det hele,
uden at vi vil det skele,
det er livets lektie på vores vej
og vi må gerne give det et nej.

For sclerosen vil aldrig vinde
Og vi vil altid skinne.
Til slut jeg blot vil sige,
at vi jo alle altid vil være lige.

Af Deanie Mofjeld
Journalist, digter og forfatter.

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

I denne måneds udgave af vores PDF blad har vi den ære at præsentere Jacob og Phillip 
Kjeldgaard, sidste nævnte som pårørende.
Vi er meget glade og taknemmelige for begges deltagelse i ´De 1000 Ansigter´.

Vi har brug for jer alle!
Jo flere deltagere vi får til bladet, desto flere beretninger har vi at spejle os i. Vi er alle ramt på 
forskellige måder af sclerosen, samt vi alle har hver vores måde at takle det hele på. Derfor kan 
vi her i bladet og gruppen give hinanden gode råd, støtte, samt hjælp til andre med sclerose. 

Lad os alle støtte hinanden på godt og ondt. Det er jo os der bedst kan forstå hinanden og vi 
har alle ihvertfald en ting til fælles, nemlig vores diagnose. 

Hvis i ønsker at være en af vores 1000 ansigter så skriv til mig (som scleroseramt eller 
pårørende).

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 
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Navn:
Vivi Mikkelsen

Alder:
53

Bor i:
Hvam 8620 Kjellerup

Hvornår fik du din diagnose?
November 17

Hvad var dine første symptomer?
Nedsat kraft og føleforstyrrelser. Kognitiv svækkelse ved bl.a. træthed, kortidshukommelsestab. 

Hvilke tanker og følelser gjorde du dig da du fik diagnosen?
Havde ingen sygdomserkendelse i begyndelsen. Følelsen af at det ikke var mig, der blev talt om. 

Hvordan fik du fortalt din nærmeste familie og omgangskreds at du havde sclerose?
Min yngste datter var med til samtalen med overlægen, da diagnosen blev stillet. Det blev sagt, som det 
var, igen med en skjult fornægtelse af at det ikke var mig, der var tale om. 

Hvordan reagerede din nærmeste familie og omgangskreds på at du havde fået sclerose og hvordan 
tackler de det i dag?
Det var en lettelse for dem, at de fik en diagnose, som de kunne forholde sig til. Idag er det hårdt for 
dem at se, hvordan sygdommen har forandret og sat sit præg på mig. 

Hvilken form for sclerose har du?
MS Attack 

Et af sclerosens 1000 ansigter: 
Vivi Mikkelsen, 53 år

Vivi Mikkelsen
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Hvilken medicin får du?
Aubagio 14 mg 

Har du nogle former for bivirkninger af din medicin?
Vægttab, nedsat appetit, metalsmag i munden. 

Har du skiftet medicin / behandling?
Nej

Hvorfor har du valgt denne medicin / behandling og har du selv haft indflydelse på valget?
Det er overlægen, der har bestemt medicinen, og jeg har ikke haft indflydelse på det. 

Tager du nogen former for alternativ medicin?
Medicinsk cannabis 

Hvor tit bliver du MR-skannet?
1 gang om året 

Hvor mange skanninger har du haft og hvornår var den sidste?
Den sidste var i november 2019. Siden 2014 er jeg blevet scannet ca. 8-10 gange. 

Taler du og din neurolog om din udvikling i sclerosen udfra dine skanninger?
Ja - Han er god til at informere og skriver det i et forståeligt sprog. Jeg bliver altid kaldt ind til en 
samtale. 

Hvordan påvirker din sclerose din hverdag?
Min hverdag er meget påvirket af sclerosen. Jeg har altid været den, der gik forrest og haft mange 
bolde i luften, både arbejdsmæssigt, privat og socialt. Dette har ændret sig markant. Idag skal der 
tænkes fremad og prioriteres i forhold til hvilke ting, der er vigtigst at bruge min energi på. Førhen var 
det altid mig, der hjalp andre, i dag skal jeg selv bede om det, hvilket er en stor udfordring for mig. 

Har du accepteret din sclerose og hvordan takler du det?
Nej ikke 100% endnu. Jeg er blevet "tvunget" til at accepteret det pga. mine fysiske tilstand. Jeg er nødt 
til at benytte mig af diverse hjælpemidler, hvilket er svært for mig, men det er nødvendigt, hvis jeg skal 
have noget ud af en udflugt. f.eks. 

Hvad er din beskæftigelse?
Social- og sundhedsassistent - Flexjob - 10 timer 

Hvad arbejder du med eller arbejdede med?
Sygeplejefaglige opgaver, bl.a. medicin, injektion, dokumentation 

Hvilke uddannelser har du?
Social- og sundhedsassistent 

Hvad er dine fritidsinteresser eller hvad har det været?
Førhen var det særligt haven og at læse bøger. I dag er det børn/mand, venner, kreativ (sy, strik, 
hækle), lydbøger. 
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Har du ændret dig efter diagnosen og på hvilke måder?
Ja, jeg har ændret mig både i forhold til det fysiske men også det psykiske. Jeg har ikke nær så meget 
mentalt overskud mere, som tidligere og jeg har et behov for at trække mig fra sociale sammenhænge, 
hvis der bliver for meget "støj". 

Hvordan føler du at du er som menneske i dag?
Mere tolerant i forhold til at tingene ikke behøver at være perfekte hele tiden. Og at jeg ikke behøver, 
at være den der styre det hele, men godt kan lade andre gøre det for mig. 

Får du vredesudbrud og hvad gør det for dig både positivt og negativt?
Nej. 

Hvad gør dig glad?
Når jeg når det, som jeg har sat mig for. At være sammen med venner og familie, og se mine børn have 
det godt. 

Hvad gør dig vred?
Når sygdommen bliver brugt som argument, hvor det ikke er berettiget. Uretfærdighed. Når 
sygdommen forhindre mig i at gøre noget, jeg gerne vil. 

Træner du og hvor tit træner du?
2 gange om ugen ved fysioterapeut. 

Hvordan påvirker træning dig positivt eller negativt?
Træningen hjælper mig med at vedligeholde min styrke så lang tid som sclerosen tillader det. Det tager 
fysisk energi men det giver mental energi. 

Oplever du at der er nogle der vender dig ryggen eller fravælger dig til specielle arrangementer?
Nej. 

Hvad er dit motto, ynglings citat eller slogan?
At se muligheder fremfor begrænsninger 

Lever du efter sclerose principperne med kost osv. og kan du mærke en forskel på før og efter?
Nej, da min vægt i forvejen er dalende. 

Hvad har din sclerose givet dig af positive oplevelser eller nye hobbyer?
Jeg har mere overskud til det kreative, som var en stor interesse, før jeg fik børn. 

Hvad har din sclerose givet dig af negative oplevelser eller hobbyer du har måttet give afkald på?
Det fysiske. Vandreture i bjergene på ferie, og lange gåture generelt. Socialt i form af sport. 

Livet har mange farver, hvad var din farve før diagnosen og hvad er den nu?
Grøn før diagnosen - Gul/rød - efter diagnosen 

Hvad synes du er det bedste ved at have sclerose og hvad er det værste?
Det bedste er, når man finder ud af, hvilke muligheder der er, trods sygdommen. Det værste er, at 
acceptere de begrænsninger sygdommen sætter. 

21

http://www.sclerose.info/


WWW.SCLEROSE.INFO 22

De 1000 Ansigter 

Hvor er du om 5 år og hvad er din største drøm?
Min største drøm er at jeg fortsat er på arbejdsmarkedet, fordi min sygdom ikke har udviklet sig 
yderligere. 

Har du et godt råd til nye eller gamle med sclerose?
Tag imod den hjælp man kan få igennem scleroseforeningen. Lyt til de råd og vejledning som sygehuset 
giver. Tag på et ophold på et sclerosehospital. 

Hvad syntes du om det job sclerose.info laver?
Det giver et godt indblik i hvor forskellige vi er, trods den samme sygdom. Man kan finde meget 
inspiration ved at læse om andre. 

Fortæl lidt om dig selv og dit liv indtil nu?
Jeg bor i et hus med min mand, som har jeg været gift med i 32 år. Vi har to piger på hhv. 25 og 28 fra 
Indien, to svigersønner, et barnebarn på 2 og endnu et på vej. Vi har et sommerhus, som er 
samlepunktet for vores familie. 
Jeg er uddannet social- og sundhedsassistent og er rigtig glad for at arbejde. Det er en stor del af min 
identitet, at kunne få lov til at arbejde og være noget for andre. Der er andre, der bliver sat i fokus og 
ikke mig og min sygdom. Jeg bruger meget tid på det kreative, når overskuddet er til det. Vi har et nært 
og godt socialt netværk med venner, der er der, trods diagnosen. 
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Digt af Deanie Mofjeld

Sommerens sol og varme,
det er vores alles charme.
Lad det ej gå dig på,
der er ikke noget du skal nå.

Du er stærk, du er god,
vi ikke sclerosen lod,
at komme ind og ødelægge alt,
det er sclerosen der faldt.

Nyd du blot det sidste du kan,
det er ikke som med vand,
at det igennem din krop det siver,
det er din sjæl i din krop der bliver.

Husk din krop til låns den er,
men det er din sjæl som er dig nær.
Slut dig til din sjæl og ikke din krop,
for der, til sclerosen, at sige stop.

Hvis vi sjælen den følger,
så vil det stadig gå som i bølger.
Op og ned ad livets vej,
husk det er ikke en leg.

Der er blot meget vi skal lære,
da vores krop og sjæl skal stå nære,
for sclerosen at sejre,
så skal vi vores sjæl i vores krop lejre.

At være i et med det hele,
uden at vi vil det hele skele,
det er livets lektie på vores vej
og vi må gerne give det et nej.

For sclerosen vil aldrig vinde
Og vi vil altid skinne.
Til slut jeg blot vil sige,
at vi jo altid alle vil være lige.

Af Deanie Mofjeld
Journalist, digter og forfatter.
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Hjælp Sclerose.info

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.

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
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Sclerose.info på YouTube !!

Kom og følg os (abonner) … der er ikke så meget endnu 

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