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September måned
Der har været lidt indian sommer

Nu vender det igen og vi får temperatur skift – og kroppen får lige et push igen.
Det skrifter og skifter og giver kroppen en smule stress. Husk det, det kan skabe forringet symptomer.

Som redaktør, må man gerne skrive hvad der ligger en på hjertet – og man behøver ikke altid være stueren eller 
være mainstream og enig med alle.

Så … jeg fatter ikke hvad det er der foregår i verden.

Covid19 – det er forfærdeligt. Vi som scleroseramte skal passe ekstra meget på !
De få scleroseramte der siger ”jeg vil ikke lade mig styre af sådan en virus” – jamen folk har ansvaret for deres 
eget liv, så man må gøre som man vil. I denne henseende er jeg mainstream – jeg lytter – jeg ser de 
undersøgelser der er lavet. Vi skal passe på – logisk, så har kroppen masse af arbejde med sclerose, derfor skal 
den vel ikke have mere ?
De mennesker der går rundt i verden og demonstrere imod Covid – i mod de forskellige regeringers restriktioner 
og delvis nedlukninger – samt de mennesker der mener at dette er Bill Gates eller en anden der vil overtage 
verden, der bliver jeg nød til at ryste på hovedet. Der gør jeg bliver mere angst og bange for at bevæge mig 
rundt… men det er bare mig.

Jeg finder hele situationen mærkelig - Covid – politik – verdens ledere – udviklingen i denne tid hvor alting 
vender på hovedet.

Normalt der skriver jeg kun en side … men jeg føler jeg hr lidt mere på hjertet i denne måned, så fortsættelsen 
følger på næste side ……..

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

… lederen forsat …

For at gøre hele virkeligheden mere uvirkelig så har vi en debat over hele verden om 
både Covid og flere andre ting.

Jeg så et pressemøde med den danske statsminister i sidste uge hvor regeringer 
strammede reglerne for cafe, restauranter, antal mennesker sammen osv.
Jeg lyttede til de spørgsmål som journalisterne stillede – og nu får jeg sikkert nogle 
øretæver – men det var i nærheden af det dummeste jeg længe har hørt
”Vil regeringen erkende at den ha fejlet, når man først har lempet, lempet mere, for så 
nu at stramme forholdene igen ?” … 
Jeg vil ikke gå ind i politisk farver, men sådan umiddelbart er jeg personligt ikke pro en 
socialdemokratisk regering – men at stille et spørgsmål til vores statsminister eller 
regeringen om dette er direkte dumt. Det er det også omkring forhold som mundbind 
mv – man ikke tidligere havde erfaring med.
Det her handler ikke om regeringen – det her handler om befolkningen der IKKE kan 
finde ud af at passe bedre på. Det handler om at folk ikke tager de rette hensyn – det 
handler om at man holder afstand – det handler om respekt overfor hinanden.

Det er fint med kritiske journalister – men det er tilladt at tænke selv.

Problemet er også at når man har nogle verdensledere – og vil specielt den mægtigste 
af alle – Den amerikanske præsident ! – som står og lyver.
Som siger at alt om Corona ikke er alvorligt, det er bare en virus. Når selvsamme 
beskæftiger sig mere med at svine kommende præsident kandidater til – snyder og 
lyver – hvad skal folk så tro og sige. Hvordan skal man forholde sig.
Når det er ok han er en løgner – hvordan skal jeg forklare min børn at vi skal have 
respekt for hinanden og være ærlige. Verdens mægtigste man er alt andet end det.

Hvordan skal jeg forklare om oprigtighed – om ærlighed – om respekt, når Danmarks 
største bank, som lige har været med til at hvidvaske rimelig mange penge – nu har lov 
til aT stjæle.
For de ved der er et problem med inkasso-inddrivelsen, men som de udtalte det er ikke 
alle, derfor fortsætter vi bare …

Hvordan skal jeg finde verden god – menneskelig respekt – når en brasiliansk præsident 
er ligeglad – en hviderussisk diktator vinder igen  - en britisk premierminister er ved at 
splitte et land ad, lyver (og løj sig til et Brexit)

Et EU som i hele denne krise IKKE har kunnet såt sammen-. Et EU som ikke hr kunnet 
indføre ordentlige tester, sådan smitten ikke spreder sig på kryds og tværs (jeg er ikke 
politikker men det kan sgu ikke være svært !)

Et verdens samfund der tænker i tal om økonomi og ikke i liv … og her skynder jeg mig 
at sige – at vi selvfølgelig ikke kan stoppe verden og lukke alt ned, for så eksplodere 
verden … men tilbage til det menneskelige og den menneskelige respekt, og hvordan vi 
respektere og agere med respekt i vores samfund.

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

… lederen forsat …

……… det er noget rod !

Og tro mig at når jeg høre hvordan man reagere flere steder i verden – fra venner og 
bekendte – så er det skræmmende – det er ufatteligt. Hennelige fester, samlinger, at 
hevæge sig rundt i totalt liggyldighed – at man lyver om sit ophold osv osv …. Og så 
vender den lige tilbage til løgnagtige og umoralske ledere.

… Vi er i en skræmmende tid … MEN – det gør det endnu mere vigtigt at vi opretholder 
vores positive væsen og humør

Jeg undskylder mit opråb … men det bunder og grunder i Covid19 – men det drejer sig 
om så meget mere. Ting hænger sammen…..
Det er om mennesker, attityde, sammenhold, forståelse, empati, og vel egentlig mangel 
på det hele

Forbliv positiv – pas på – vær forsigtig

Kim

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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Forstå os selv

Spændende samarbejde for Sclerose.info

Sclerose.info har indgået samarbejde med teleselskabet evercall – som er et telefonfirma som 
mange sikkert kender igennem deres antenneforening.

Det betyder, at alle medlemmer kan få 10 % rabat på de mobilpakker, som evercall tilbyder.
Hvis du bestiller via http://sclerose.evercall.dk , opnår du automatisk de 10 % rabat. Bestiller du 
telefonisk, skal du oplyse koden Sclerose.info, så sørger evercall for at lægge rabatten på 
abonnementet. 

At kunne spare penge på et abonnement som vi alle burger, nemlig vores mobil, betyder rigtig 
meget for os alle.

Lidt om evercall:

evercall blev etableret i 2005 og har kontor i Odense. De er et lille team på 10 medarbejdere -
herunder også ejeren som selv er aktiv i den daglige drift. Evercall benytter Telenors netværk
for at levere mobiltelefon, men har selv udviklet alle primære systemer og er selvstændig 
operatør. 
Evercall er IKKE ejet eller drevet af en af ”de store”, hvilket vi som Sclerose.info kender til, det 
med at stå på egne ben. Måske kender du evercall fra din antenneforening, da de leverer til 
godt 50 antenneforeninger rundt om i landet. Evercall kan desuden også levere fleksible 
omstillingsløsninger til erhverv.

På spørgsmålet om hvorfor evercall har valgt at lave en samarbejdsaftale med Sclerose.info 
svarer Thomas;
evercall har valgt at indgå et samarbejde med Sclerose.info for at give medlemmerne en rabat 
på telefoni, som alle bruger i dagligdagen. Vi vil gerne gøre op med lange svar tider og dårlig 
kundeservice, som telebranchen desværre ellers er kendt for. Vi kan forestille os, at man som 
scleroseramt har nok at kæmpe med. Vi har set det som en helt naturlig ting at indgå et 
samarbejde med Sclerose.info og håber meget, at medlemmerne vil blive glade for at være 
kunde hos os.

Jeg synes det er spændende siger Sclerose.infos formand Kim. Det kan give besparelse for 
nogen, og jeg synes at det er vigtigt at man finder en god service og gode forhold i den jungle 
som mobiltelefon kan synes.

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
http://sclerose.evercall.dk/
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Digt af Niel Rømde-Andersen

Uforudsigelighedens væsen.

Planlægger dagen, livets input kommer undervejs

Går til tider i vasken, spontaniteten

Kan ikke styrer, ude af control

Uforudsigelighedens væsen, hvad gør jeg nu?

Hvis jeg giver slip? - Hvad så?

Jeg prøver, jeg gør, jeg vil!

Nye retninger, føler mig fortabt, skræmt

Lysten til at opgive, gemme mig

Ved træthedens alter, den uforudsigelige modspiller

Tja livet tager sin egen vej.

Strukturen nedbrydes, det pludselige tiltag vinder

Det slørede billede - Tågen - Vejens uvished

Ny kamp, jeg ikke selv vælger

Den vante rytme, krusningerne i livet

Uforudsigelighedens ringe, helbredets larm, roens behov.

Templet vakler, ny drejning, rodnettet falmer

Nyhedens rotation, modets lys, udholdenhedens styrke

Uforudsigelighedens valg - Mit liv - påvirkningens vilkår

Den rolige forudsigelige bane, klippefaste skridt

Troen på vejen – Stabiliteten – Håbets fundament.

Af. Nieks Rønde-Andersen.

http://www.sclerose.info/


WWW.SCLEROSE.INFO

Forstå os selv

Som medlem af Sclerose.info får du 10% på alle evecalls pakker

Hvis du bestiller via http://sclerose.evercall.dk , opnår du automatisk de 10 % rabat. Bestiller du 
telefonisk skal du bare oplyse Sclerose.info. Telefon : 44 40 40 40

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
http://sclerose.evercall.dk/
http://sclerose.evercall.dk/
http://www.msguiden.dk/
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De 1000 Ansigter

I denne måneds udgave af vores PDF blad har vi den ære at præsentere Brian Christiansen.
Vi er meget glade og taknemmelige for hans 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

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

Navn:
Brian Christiansen

Alder:
53

Bor i:
Ringsted

Hvornår fik du din diagnose?
Oktober - 2019

Hvad var dine første symptomer?
Træthed, svimmelhed, hovedpine bag højre øre og dobbeltsyn

Hvilke tanker og følelser gjorde du dig da du fik diagnosen?
Det var ikke lige planen jo, men det også lidt en lettelse. Jeg lå i MR-scanneren, og vi vidste 
alle, at noget var galt. Lægen, der ringede allerede samme eftermiddag, kunne have sagt hvad 
som helst. Så jeg følte lidt en lettelse. 
Jeg er i kontakt med meget syge mennesker hver dag via mit arbejde som portør, og der er 
mange, som gerne ville bytte.

Hvordan fik du fortalt din nærmeste familie og omgangskreds at du havde sclerose?
Via telefon, samtale og Facebook.

Hvordan reagerede din nærmeste familie og omgangskreds på at du havde fået sclerose og 
hvordan tackler de det i dag ?
Omsorgsfuldt.

Et af sclerosens 1000 ansigter: 
Brian Christiansen, 53 år

Brian Christiansen

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

Hvilken form for sclerose har du?
Attakvis MS

Hvilken medicin får du?
Tysabri

Har du nogle former for bivirkninger af din medicin?
Jeg fik første tur den 18. februar 2020 og har ikke mærket nogen bivirkninger. Jeg får svar i 
næste uge på, om min lever mener det samme.

Har du skiftet medicin / behandling?
Nej

Hvorfor har du valgt denne medicin / behandling og har du selv haft indflydelse på valget?
Fik den anbefalet af min neurolog. Jeg havde flere muligheder.

Tager du nogen former for alternativ medicin?
Kun kosttilskud og vitaminer.

Hvor tit bliver du MR-skannet?
Planen er hvert halve år

Hvor mange skanninger har du haft og hvornår var den sidste?
1 (oktober 2020)

Taler du og din neurolog om din udvikling i sclerosen ud fra dine skanninger?
Det er planen.

Hvordan påvirker din sclerose din hverdag?
Jeg mangler power og bliver træt om aftenen. Jeg tager nu toget til og fra arbejde i stedet for 
bilen af frygt for svimmelhed/dobbeltsyn.

Har du accepteret din sclerose og hvordan takler du det?
Jeg kommer ikke til at acceptere den, men jeg har valgt at leve med den.

Hvad er din beskæftigelse?
Ufaglært serviceassistent (portør)

Hvad arbejder du med eller arbejdede med?
Jeg arbejder som portør på Roskilde sygehus

Hvilke uddannelser har du?
Jeg er udlært i en trælast.

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

Hvad er dine fritidsinteresser eller hvad har det været?
Kystfiskeri og familien/venner. Jeg spillede meget 

håndbold som ung.

Har du ændret dig efter diagnosen og på hvilke måder?
Jeg er mere opmærksom på mig selv. Har brug for hvile 

på en helt anden måde.

Hvordan føler du at du er som menneske i dag?
Synes jeg hviler i mig selv og prøver ikke at tage noget for 
givet

Får du vredesudbrud og hvad gør det for dig både positivt og 
negativt?
Jeg mærker vrede indimellem, men jeg har de fleste gang 
kunne stoppe mig selv.

Hvad gør dig glad?
Hjælpsomhed og familiehygge

Hvad gør dig vred?
Ulighed og nærighed

Træner du og hvor tit træner du?
Jeg går dagligt mellem 22-25000 skridt og har ikke energi til at gå til træning

Oplever du at der er nogle der vender dig ryggen eller fravælger dig til specielle 
arrangementer?
Så skjuler de det godt

Hvad er dit motto, ynglings citat eller slogan?
Lev stærkt

Lever du efter sclerose principperne med kost osv. og kan du mærke en forskel på før og efter?
Nej 

Hvad har din sclerose givet dig af negative oplevelser eller hobbyer du har måttet give afkald 
på?
Jeg kommer ikke så tit ud at fiske. Jeg er mest tryg ved at være to.

Livet har mange farver, hvad var din farve før diagnosen og hvad er den nu?
Blå og støvet grøn/blå

Hvad synes du er det bedste ved at have sclerose og hvad er det værste?
Det værste er de afkald, der følger med. Frygten for hvornår der kommer et nyt attak, og hvad 
følger med.

4

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

Hvor er du om 5 år og hvad er din største drøm?
Lidt ældre og alle mine kære er sunde og raske

Hvad syntes du om det job sclerose.info laver?
Jeg følger jer på Facebook og synes, I gør et flot stykke arbejde.

Fortæl lidt om dig selv og dit liv indtil nu?
Jeg er gift med Christina, og vi har to piger på 23 og snart 20 år. 
Vi blev bedsteforældre i sommers til en guldklump af en pige, Mille Ingrid. Til næste 
sommer fejrer vi sølvbryllup. 
Jeg arbejdede 18 år i en lokal virksomhed og de sidste 6 år som teamleder. Jeg havde alt for 
travlt og fik en stress-tur. Efter pres fra min kone, gennem et år, om og finde et job, der ville 
gøre mig glad igen, søgte jeg en stilling i portørvagten i Roskilde og fik det. Det har reddet 
meget og har gjort det værd at gå på arbejde igen. 
Overvejer du at søge, skal du ikke gøre det for pengenes skyld :-) 
Mit sygdomsforløb. Jeg startede med svimmelhed og træthed. Kort efter også dobbeltsyn 
og hovedpine. Fik et hårdt attak i slutningen af november og december. Voldsom 
svimmelhed, ingen kræfter, sovende højreside og meget øm hud. Snøvlende tale og 
usammenhængende sætninger. 
Vi har snakket meget herhjemme og taget meget fra den "sjove" side, når jeg har været 
gak. Og der var masser at grine af. Fik en højdosis.

Som medlem af Sclerose.info får du 10% på alle evecalls pakker

Hvis du bestiller via http://sclerose.evercall.dk , opnår du automatisk de 10 % rabat. Bestiller du 
telefonisk skal du bare oplyse Sclerose.info. Telefon : 44 40 40 40

http://www.sclerose.info/
http://sclerose.evercall.dk/
http://sclerose.evercall.dk/
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Sexualitet

MS og sexualitet

Sidste år startede Sclerose.info med at interviewe flere scleroseramte omkring deres sexualitet.
Sclerose.info lavede en undersøgelse der viste at der virkelig er et behov for at vi får snakket om dette tabu 
– at vi få komunikeret os scleroseramte – partnere – kærester eller gifte imellem
På grund af sygdom først og efterfølgende Covid19 har hele processen med de her historier taget længere 
tid – men nu kommer her er den første historie. Las os løfte sløret om hjælpe hinanden omkring dette tabu 
emne som sex og sexualitet er, trods at vi er i 2020.

MS... intimitet...sex.

Sclerose er en livsændrende sygdom – også for vores seksuelle identitet og adfærd.  Selvom danskerne 
anses for at være et åbent folk, kan det være svært at tale om når sygdom kommer ind i livet - for at 
blive. Nogle af os er gift/har et langvarigt ægteskab, andre er single, nogen har et kæreste-/sambo 
forhold.

I en serie portrætter baseret på interviews, vil sclerose.info prøve at belyse 5 menneskers nutid i 
relation til sex med MS i livet. Med og uden sex, med en anden krop end den de kendte.

Hvordan får man det lige sagt til ens partner når ens krop ændrer sig? Og til sin læge/neurolog? Kan 
man tale med dem? - og hvis, hvordan gør man lige dét? Hvad sker når ens prioriteter ændrer sig fordi 
livet gør? Ændres også ens identitet? Og hvad med sex?  Hvad skal der til for at du og evt. partner kan 
være lykkelige sammen?

Sex betyder meget for parforholdet – og sex vil vi gerne tale om i sclerose.info.

Første portræt er af Susan. Hun er 35 år, biseksuel, gift 
med sin mand siden sidste sommer; de har tilsammen 
3 sammenbragte børn. Hun er taknemmelig for at bo i 
en kommune som har ressourcer - Rudersdal Kommune.

Kommunen har hjulpet hende og familien rigtigt meget. 
Da hun fik diagnosen, fik hun et langvarigt 
genoptræningsforløb på rehab-centeret i Søllerød, 
faktisk i mange måneder. Hun fik tildelt en ergoterapeut; 
hjælp til at søge (og få) en badebænk, kørestol, 
handicapbil, en scooter, hjemmehjælp – bare for at 
nævne nogle af tingene.

En mentor hjalp med alle de ting hun yderligere havde brug for; at etablere en hverdag, hvorhen hun 
kunne træne, hvordan rekvirere de nødvendige papirer hun havde brug for i forhold til pensions- og 
forsikringsselskaber, at få kontakt til en god fysioterapeut – for igen, kun at nævne nogle af tingene.

På dét tidspunkt – for 3 år siden, var hun lige blevet skilt; alt var kaos så hjælpen var yderst kærkommen. 
Susan er stadigvæk på sygedagpenge, men er blevet uddannet sexolog og parterapeut. Og snart skal hun i 
arbejdsprøvning – og hun glæder sig! Susan vil gerne være selvstændig – og får hjælp til dette. Fremtiden 
ser lys ud!

http://www.sclerose.info/
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Sexualitet

Som nævnt, er hun så at sige nygift. Og også ret nydiagnosticeret. Hun fik MS diagnosen i 2018 - og 
måneden efter, medicinen Tysabri. På disse 2½ år har hun haft 3 attakker; på øjnene, fortrinsvis benene –
og sidst; lam fra halsen og ned.

Så hvad har ændret sig?
Det meste. På mange måder ALT. Hvordan hun ser sig selv, lever, prioriterer, 
hvordan hun identificerer sig. Hun har selvfølgelig daglige påmindelser fra 
de tidligere attakker - og ved udtrætning forværres disse.  For eksempel ser 
hun dårligt med venstre øje – og resten af venstre side er også 
følelsesforstyrret; venstre kønslæbe er altid følelsesløs.

I starten var det nemt – hun var nyforelsket...daglig sex var en naturlighed. 
Samtidigt var alt kaos pga. skilsmissen; ”...en mærkelig tid”, siger hun, nu 
hun tænker tilbage. Det hjalp meget da hun stoppede at tage 
antidepressiva; ”Da blev jeg Susan igen. Men jeg trængte virkelig at få en 
dæmper på tilværelsen, siden alt var kaos”. Vi taler lidt om hvordan 
hverdagen bliver mere grå når man bruger 'lykkepiller' – og hvordan 
farverne kommer tilbage når pillerne er ude af kroppen.

Jeg vil gerne vide, hvordan hun fik det fortalt til sin partner nu hendes krop 
ændrede sig. For vi kender nok alle, hvor svært det kan være, at få ordene 
ude over tungekanten...og man mærker hjertet banke. Hvordan bliver det modtaget? Skuffer jeg? Kan 
han/hun stadigvæk lide mig? Synes han/hun nu jeg ikke er attraktiv længere?

Så hvad gjorde du helt konkret?
”Jeg gik meget handlingsorienteret til værks – generelt set da jeg blev syg. Jeg havde selvfølgelig rigtigt 
mange tanker, for eksempel; 'hvad hvis jeg ikke kan have sex længere?' fyldte meget.
Jeg fandt ud af at jeg blev nødt til at være HELT ærlig og åben om det.

Jeg har tidligere været gift hvor jeg ikke kunne være åben og ærlig, så jeg vidste godt hvor vigtigt det var. 
Min (nye) mand havde også været i et 'lukket' forhold, så vi var begge et sted hvor åbenhed og ærlighed 
var vigtigt for os. Det giver en frihed når man kan være sig selv; det giver nærvær på et dybere plan – og i 
sidste ende bedre sex.”

“Når vi taler, frygter vi at vores ord ikke bliver hørt eller budt velkommen, men når vi tier, er vi stadig 
bange. Derfor er det bedre at tale.”

Audre Lorde

Som en sidebemærkning fortæller hun de kun bruger hjælpemidler for sjov; ikke som en fast del af deres 
sexliv.

Hvad har det betydet for din opfattelse af din egen krop, at I fik talt sammen åbent?
”Det betød meget at han anerkendte min krop. Men jeg fandt også ud af, at han kan ikke give mig det hele. 
Jeg må selv kunne give mig selv værd – elske min krop som den er nu. Han kan ikke gøre alt arbejdet. Det 
var en periode hvor jeg gav ham ansvaret; at rose, komplimentere min krop - anerkende den. Men dét jeg 
længtes efter, var jo at JEG kunne lide min krop igen. Der hvor jeg er faldet til ro, har accepteret det - at jeg 
elsker mig selv som min krop er nu- også. Ikke alt er som før, men jeg ved den stadig fungerer. Jeg har dog 
ikke lært hele manøvren endnu. Jeg har stadigvæk mere at lære. Men jeg fik bevidsthed om at det ikke var 
hans ansvar, men mit eget.”
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Det hun fortæller minder mig om egne processer; 
om ansvaret for eget liv – og det jeg læste en gang 
som omhandler lige det hun siger; at selv-værdi 
hænger sammen med selv-accept. Som er det der 
dækker over 'Jeg er god nok som jeg er'. Og det 
der gennemsyrer dette, er bevidsthed.

Når jeg spørger hvad hendes nuværende forhold 
til sex er svarer hun, at hun har et dejligt forhold 
til sex. ”Jeg har opdaget at der er masser af 
muligheder. En række nye døre har åbnet sig. 
Det gode sexliv kommer af det bevidste parforhold. 
Jeg var ikke klar over hvor vigtigt det bevidste parforhold var før jeg blev syg.” Jeg vil gerne vide mere om 
hvad det bevidste parforhold betyder for hende.

”Det betyder udvikling – og at der er integritet imellem os....at det er udviklende. Ærligt og åbent.
At vi er nysgerrige. Det gængse er det monogame parforhold med klare roller. Du ved, hvor manden gør 
dét og kvinder gør dét. Det maskuline og feminine værdiset kan jeg godt lide. Dele af det fungerer for os.  

Det kommer i sær til syne når kvinden er syg hvor manden går på arbejde så der er penge på bordet, tag 
over hovedet, tøj på krop og mad i munden - vi udnytter de dele på en positiv måde. Men ellers er det 
gammeldagse parforhold meget baseret på overbevisninger om hvordan man lever sit liv. I det bevidste 
parforhold er der ikke overbevisninger som 'sådan er det bare', som det er i det gammeldagse parfohold.”

Så hvis du skal sige noget mere om jeres sexliv; hvordan er det så?
”Vi har et monogamt forhold – og et rigt sexliv. Vi har et romantisk forhold, men også med indslag af kink, 
tantra, bdsm og vanilje – vi kan lidt af det hele – og dét passer jo godt med sygdommen; du kan altid et 
eller andet af det!

Har du et særligt fokus i jeres parfold?
”Jeg har været enormt bevidst om, at hvis jeg har opdaget at der har været en vrede... irritation eller 
længsel - så ligger der noget sårbart nedenunder. Og jeg er meget bevidst om, at så kan det være det ikke 
handler om min partner – men at det kan være noget jeg har oplevet når jeg var 8 år. Så det der virker 
godt for mig, er at få ryddet op i kufferterne. At lade være med at spilde tiden på på om ostehøvlen står 
forkert i opvaskemaskinen eller toiletbrættet ikke er slået ned. Det er så ligegyldig!  At bruge sit krudt på 
noget mere fornuftigt. Det er dét jeg har levet efter at jeg blev syg. At tænke; hvad får jeg mest ud af -
hvad giver mig mest?

...der var én en gang der sagde til mig; ”Når du bliver syg med sclerose får du retten til at kun vælge det 
sjove; at fravælge alt det andet”. Det er da en gave!”

”Det er ikke mængden af år i dit liv, der tæller – men mængden af liv i dine år.”
-Ukendt
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Hvordan har du oplevet det når du har villet tale med en læge/neurolog om seksuelle ting og  kroppens 
forandringer?
”Dét fatter de ikke....når du er nydiagnosticeret aner du ikke hvad du kan forvente - og ikke forvente. Så du 
retter dig meget efter autoriteterne - og tænker ”okay når de siger det, så er det sådan det er”. Jeg er 
aldrig blevet spurgt om hvordan min seksualitet fungerer. Og dét undrer mig - at du som et ungt (eller 
gammelt) menneske skal sidde ved lægen og ikke blive spurgt...at der ikke er en der kan favne én i det.

Jeg spurgte på klinikken – hvor de så svarede, at jeg kunne booke en aftale for at tale om det. Booke en 
tid??, tænkte jeg...Hvis man ikke aner – jeg tænker, det skal rigtigt meget selvdisciplin at turde gøre det!

Jeg har også oplevet det på Haslev; hvordan vi bliver sat i bås. Og hvorfor bliver der ikke talt om den 
følelsesmæssige del af ens sexliv? Jeg savner at høre at man kan tænke kreativt! Eller hvorfor har de ikke 
en tantrainstruktør som kan fortælle om helkropsorgasmerne vi kan have?

Jeg talte med mange af andre af de indlagte patienter. Og fandt, at der er to grupper af os – enten er vi 
seksuelt aktive eller så er vi aseksuelle. Men ingen midt i mellem! Det kan ikke passe der ikke er nogen 
midt i mellem! Så gik jeg dem på klingen. Det handler om at de ikke kan overskue det – det er for 
besværligt.

…jeg bliver så skuffet når jeg for eksempel ser en video fra foreningen – hvor de siger at vi kan gå i bad og 
mærke vor krop selv! Ved de ikke, at flertallet af os virkelig er udfordret på dét at gå i bad? Og hvem gider 
at sidde og beføle sig selv på en badestol?? Jeg føler ikke vi bliver taget alvorligt.

Jeg kunne ønske vi fik bevilget - når vi får en kronisk sygdom- egenterapi. Selvudvikling. For at få ryddet op 
i skufferne – fordi alt det du har liggende fra fortiden kan du ikke holde nede når du bliver syg. Man får 
aldrig det optimale ud af sit liv hvis man ikke har fået arbejdet med dig selv... De kan proppe penge i alt 
muligt andet, men hvis de havde givet undervisning eller mulighed for egenterapi, så ville så mange af os 
få en bedre og større livskvalitet!”

“Vores liv begynder at slutte, den dag vi tier om ting, der betyder noget”
- Martin Luther King

Du har talt en smule om hvor godt og betydningsfuldt det var at tale med din mand; men det var måske 
ikke så nemt. Hvordan oplevede du det lige da du havde fået MS diagnosen?
"Jeg var i et nyt forhold (til min mand) da jeg fik MS. Jeg kunne ikke kende min krop. Jeg havde meget 
sclerosetræthed - det påvirkede mit selvværd og selvtillid. Hele min kropsopfattelse ændrede sig. Jeg følte 
også et forventningspres - forventninger om at jeg var som før. Jeg følte også jeg mistede min femininitet. 
Jeg vidste dog allerede der, at jeg ville holde fast i sex - så jeg uddannede mig til sexolog og parterapeut.

Jeg lukkede mig inde fordi jeg ikke følte mig så tiltrækkende mere..jeg følte mig flov, vidste ikke hvad min 
krop kunne - så jeg følte mig begrænset. Jeg havde lysten, men orkede bare ikke. Og det resulterede i et 
meget afdæmpet sexliv... Bare som et eksempel; hvad nytter det at iføre sig høje hæle og sexet tøj og 
lægge op til forførelse når de høje sko gør jeg mister balancen mens jeg i bedste forførende stil halter mod 
ham?

Jeg var meget bekymret for at tale med ham om hvordan jeg egentlig havde det. Jeg frygtede at gøre ham 
bevidst om hvor slemt det egentlig stod til og gøre ham bevidst om hvad han nu havde contra hvem jeg var 
tidligere. Dette gav et voldsomt tankemylder. Og selvfølgelig frygt for utroskab. Om han kiggede efter 
andre, siden jeg havde en anden udstråling nu end tidligere.
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Så jeg følte mig meget låst i hvor og hvordan starter jeg? Hvordan får jeg det sagt? Hvad gør jeg helt 
konkret? Så jeg begyndte at undersøge, læse...Kan jeg måske få andre orgasmer end de jeg kunne før jeg 
fik MS? Og derigennem kom jeg blandt andet over det der kaldes for Kærlighedssprog.”

Hvad er kærlighedssprog?
Anerkendende ord

Tid
Gaver

Tjenester
Fysisk berøring

”For at give et eksempel; når man er alene - eller med sin partner, men er syg, kan man godt føle sig 
isoleret. Så er det vigtigt, at man ved når vennerne har købt ind til én eller sender et kort, er det deres 
måde at give kærlighed på. Så man bliver opmærksom på hvor meget kærlighed der faktisk er rundt én.

Oftest er det jo sådan, at dét man ønsker at modtage er den måde man også selv giver på. Men vi er alle 
forskellige. Så hvis man ikke kender sin partners kærlighedssprog, kan man risikere at ikke give denne 
kærlighed – hvis ens partner nu modtager kærlighed bedst på en anden måde end den du giver.

Kort kan man sige, at når du kender dit eget og din partners kærlighedssprog, ved du også hvad du skal 
bede om. Jeg bruger det i mit liv til at finde ud af hvordan jeg bedst fylder min families beholder op 
nemmest. Det optimerer energien at kende ens eget og ens partners kærlighedssprog; det er en nemmere 
vej til intimitet og nærhed...åbner døren til intimitet hurtigere.”

“Det nuværende øjeblik er fuldt af glæde og lykke. Hvis du er opmærksom ser det det. “
Thich Nhat Hanh

Susan fortæller, at hun var på Haslev på et 4 ugers kognitivt forløb i februar i år. Der fik hun (og hendes 
mand) blandt andet en snak med en sexolog som foreslog at indføre og bruge skema for at frigive tid –
gøre ting mere overskuelige. Og det har hjulpet hele familien. Jeg vil gerne høre mere om hvordan det 
skema fungerer.

Kan du fortælle om det skema I bruger derhjemme?
”Det frigiver rum og energi. Jeg og vi får oversigt over for eksempel når jeg skal hvile, hvem laver mad 
hvornår, hvem skal til fodbold træning, hvornår handler vi ind, hvornår er min mand på arbejdet – jeg til 
arbejdsprøvning, hvornår er der hyggetid for børn - og for voksne.

Det har helt klart frigivet tid til nydelse, men jeg er ambivalent med det skema... Det bliver så synligt at 
man er syg...men så siger jeg til mig selv, det er ikke kun os som har og laver et sådant skema. Andre og 
raske familier bruger det også. Det er ret nyt, denne skemalægning, så jeg ved ikke helt hvordan det vil 
udvikle sig, men jeg ser at det kan give os mere tid og energi i fremtiden.

...de to første år efter jeg fik diagnosen, havde jeg det som om jeg lå i det røde felt og trak vejret  gennem 
et sugerør, så det er først her det sidste halve år jeg føler, at jeg har kunnet begynde at trække vejret mere 
rigtigt igen. Og jeg bliver ikke længere væltet omkuld. Skemaet giver mere frihed; tid til at gå ud og lave 
nogle flere ting sammen.

Vi har dog ikke skemalagt intimitet. Sex og intimitet er vigtigt og bliver prioriteret! Det er på mange måder 
som limen i forholdet. Vi har sex 3-4 gange om ugen mod dagligt førhen; det er dog på en anden måde nu 
nyforelskelsen har lagt sig lidt. Vi har også brug for søvn”, siger hun med smil i stemmen.
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MS... intimitet...sex.

Sclerose er en livsændrende sygdom – også for vores seksuelle identitet og adfærd.  Selvom danskerne 
anses for at være et åbent folk, kan det være svært at tale om når sygdom kommer ind i livet - for at 
blive. Nogle af os er gift/har et langvarigt ægteskab, andre er single, nogen har et kæreste-/sambo 
forhold.

I en serie portrætter baseret på interviews, vil sclerose.info prøve at belyse 5 menneskers nutid i 
relation til sex med MS i livet. Med og uden sex, med en anden krop end den de kendte.

Hvordan får man det lige sagt til ens partner når ens krop ændrer sig? Og til sin læge/neurolog? Kan 
man tale med dem? - og hvis, hvordan gør man lige dét? Hvad sker når ens prioriteter ændrer sig fordi 
livet gør? Ændres også ens identitet? Og hvad med sex?  Hvad skal der til for at du og evt. partner kan 
være lykkelige sammen?

Sex betyder meget for parforholdet – og sex vil vi gerne tale om i sclerose.info.

Første portræt er af Susan. Hun er 35 år, biseksuel, gift med sin mand siden sidste sommer; de har 
tilsammen 3 sammenbragte børn. Hun er taknemmelig for at bo i en kommune som har ressourcer -
Rudersdal Kommune.

Kommunen har hjulpet hende og familien rigtigt meget. Da hun fik diagnosen, fik hun et langvarigt 
genoptræningsforløb på rehab-centeret i Søllerød, faktisk i mange måneder. Hun fik tildelt en 
ergoterapeut; hjælp til at søge (og få) en badebænk, kørestol, handicapbil, en scooter, hjemmehjælp –
bare for at nævne nogle af tingene.

En mentor hjalp med alle de ting hun yderligere havde brug for; at etablere en hverdag, hvorhen hun 
kunne træne, hvordan rekvirere de nødvendige papirer hun havde brug for i forhold til pensions- og 
forsikringsselskaber, at få kontakt til en god fysioterapeut – for igen, kun at nævne nogle af tingene.

På dét tidspunkt – for 3 år siden, var hun lige blevet skilt; alt var kaos så hjælpen var yderst kærkommen. 
Susan er stadigvæk på sygedagpenge, men er blevet uddannet sexolog og parterapeut. Og snart skal hun i 
arbejdsprøvning – og hun glæder sig! Susan vil gerne være selvstændig – og får hjælp til dette. Fremtiden 
ser lys ud!

Som nævnt, er hun så at sige nygift. Og også ret nydiagnosticeret. Hun fik MS diagnosen i 2018 - og 
måneden efter, medicinen Tysabri. På disse 2½ år har hun haft 3 attakker; på øjnene, fortrinsvis benene –
og sidst; lam fra halsen og ned.

Så hvad har ændret sig?
Det meste. På mange måder ALT. Hvordan hun ser sig selv, lever, prioriterer, hvordan hun identificerer sig. 
Hun har selvfølgelig daglige påmindelser fra de tidligere attakker - og ved udtrætning forværres disse.  For 
eksempel ser hun dårligt med venstre øje – og resten af venstre side er også følelsesforstyrret; venstre 
kønslæbe er altid følelsesløs.

I starten var det nemt – hun var nyforelsket...daglig sex var en naturlighed. Samtidigt var alt kaos pga. 
skilsmissen; ”...en mærkelig tid”, siger hun, nu hun tænker tilbage. Det hjalp meget da hun stoppede at 
tage antidepressiva; ”Da blev jeg Susan igen. Men jeg trængte virkelig at få en dæmper på tilværelsen, 
siden alt var kaos”. Vi taler lidt om hvordan hverdagen bliver mere grå når man bruger 'lykkepiller' – og 
hvordan farverne kommer tilbage når pillerne er ude af kroppen.
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Jeg vil gerne vide, hvordan hun fik det fortalt til sin partner nu hendes krop ændrede sig. For vi kender nok 
alle, hvor svært det kan være, at få ordene ude over tungekanten...og man mærker hjertet banke. Hvordan 
bliver det modtaget? Skuffer jeg? Kan han/hun stadigvæk lide mig? Synes han/hun nu jeg ikke er attraktiv 
længere?

Så hvad gjorde du helt konkret?
”Jeg gik meget handlingsorienteret til værks – generelt set da jeg blev syg. Jeg havde selvfølgelig rigtigt 
mange tanker, for eksempel; 'hvad hvis jeg ikke kan have sex længere?' fyldte meget.
Jeg fandt ud af at jeg blev nødt til at være HELT ærlig og åben om det.

Jeg har tidligere været gift hvor jeg ikke kunne være åben og ærlig, så jeg vidste godt hvor vigtigt det var. 
Min (nye) mand havde også været i et 'lukket' forhold, så vi var begge et sted hvor åbenhed og ærlighed 
var vigtigt for os. Det giver en frihed når man kan være sig selv; det giver nærvær på et dybere plan – og i 
sidste ende bedre sex.”

“Når vi taler, frygter vi at vores ord ikke bliver hørt eller budt velkommen, men når vi tier, er vi stadig 
bange. Derfor er det bedre at tale.”

Audre Lorde

Som en sidebemærkning fortæller hun de kun bruger hjælpemidler for sjov; ikke som en fast del af deres 
sexliv.

Hvad har det betydet for din opfattelse af din egen krop, at I fik talt sammen åbent?
”Det betød meget at han anerkendte min krop. Men jeg fandt også ud af, at han kan ikke give mig det hele. 
Jeg må selv kunne give mig selv værd – elske min krop som den er nu. Han kan ikke gøre alt arbejdet. Det 
var en periode hvor jeg gav ham ansvaret; at rose, komplimentere min krop - anerkende den. Men dét jeg 
længtes efter, var jo at JEG kunne lide min krop igen. Der hvor jeg er faldet til ro, har accepteret det - at jeg 
elsker mig selv som min krop er nu- også. Ikke alt er som før, men jeg ved den stadig fungerer. Jeg har dog 
ikke lært hele manøvren endnu. Jeg har stadigvæk mere at lære. Men jeg fik bevidsthed om at det ikke var 
hans ansvar, men mit eget.”

Det hun fortæller minder mig om egne processer; om ansvaret for eget liv – og det jeg læste en gang som 
omhandler lige det hun siger; at selv-værdi hænger sammen med selv-accept. Som er det der  dækker 
over 'Jeg er god nok som jeg er'. Og det der gennemsyrer dette, er bevidsthed.

Når jeg spørger hvad hendes nuværende forhold til sex er svarer hun, at hun har et dejligt forhold til sex. 
”Jeg har opdaget at der er masser af muligheder. En række nye døre har åbnet sig. Det gode sexliv kommer 
af det bevidste parforhold. Jeg var ikke klar over hvor vigtigt det bevidste parforhold var før jeg blev syg.” 
Jeg vil gerne vide mere om hvad det bevidste parforhold betyder for hende.

”Det betyder udvikling – og at der er integritet imellem os....at det er udviklende. Ærligt og åbent.
At vi er nysgerrige. Det gængse er det monogame parforhold med klare roller. Du ved, hvor manden gør 
dét og kvinder gør dét. Det maskuline og feminine værdiset kan jeg godt lide. Dele af det fungerer for os.  

Det kommer i sær til syne når kvinden er syg hvor manden går på arbejde så der er penge på bordet, tag 
over hovedet, tøj på krop og mad i munden - vi udnytter de dele på en positiv måde. Men ellers er det 
gammeldagse parforhold meget baseret på overbevisninger om hvordan man lever sit liv. I det bevidste 
parforhold er der ikke overbevisninger som 'sådan er det bare', som det er i det gammeldagse parfohold.”
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Så hvis du skal sige noget mere om jeres sexliv; hvordan er det så?
”Vi har et monogamt forhold – og et rigt sexliv. Vi har et romantisk forhold, men også med indslag af kink, 
tantra, bdsm og vanilje – vi kan lidt af det hele – og dét passer jo godt med sygdommen; du kan altid et 
eller andet af det!

Har du et særligt fokus i jeres parfold?
”Jeg har været enormt bevidst om, at hvis jeg har opdaget at der har været en vrede... irritation eller 
længsel - så ligger der noget sårbart nedenunder. Og jeg er meget bevidst om, at så kan det være det ikke 
handler om min partner – men at det kan være noget jeg har oplevet når jeg var 8 år. Så det der virker 
godt for mig, er at få ryddet op i kufferterne. At lade være med at spilde tiden på på om ostehøvlen står 
forkert i opvaskemaskinen eller toiletbrættet ikke er slået ned. Det er så ligegyldig!  At bruge sit krudt på 
noget mere fornuftigt. Det er dét jeg har levet efter at jeg blev syg. At tænke; hvad får jeg mest ud af -
hvad giver mig mest?

...der var én en gang der sagde til mig; ”Når du bliver syg med sclerose får du retten til at kun vælge det 
sjove; at fravælge alt det andet”. Det er da en gave!”

”Det er ikke mængden af år i dit liv, der tæller – men mængden af liv i dine år.”
-Ukendt

Hvordan har du oplevet det når du har villet tale med en læge/neurolog om seksuelle ting og  kroppens 
forandringer?
”Dét fatter de ikke....når du er nydiagnosticeret aner du ikke hvad du kan forvente - og ikke forvente. Så du 
retter dig meget efter autoriteterne - og tænker ”okay når de siger det, så er det sådan det er”. Jeg er 
aldrig blevet spurgt om hvordan min seksualitet fungerer. Og dét undrer mig - at du som et ungt (eller 
gammelt) menneske skal sidde ved lægen og ikke blive spurgt...at der ikke er en der kan favne én i det.

Jeg spurgte på klinikken – hvor de så svarede, at jeg kunne booke en aftale for at tale om det. Booke en 
tid??, tænkte jeg...Hvis man ikke aner – jeg tænker, det skal rigtigt meget selvdisciplin at turde gøre det!

Jeg har også oplevet det på Haslev; hvordan vi bliver sat i bås. Og hvorfor bliver der ikke talt om den 
følelsesmæssige del af ens sexliv? Jeg savner at høre at man kan tænke kreativt! Eller hvorfor har de ikke 
en tantrainstruktør som kan fortælle om helkropsorgasmerne vi kan have?

Jeg talte med mange af andre af de indlagte patienter. Og fandt, at der er to grupper af os – enten er vi 
seksuelt aktive eller så er vi aseksuelle. Men ingen midt i mellem! Det kan ikke passe der ikke er nogen 
midt i mellem! Så gik jeg dem på klingen. Det handler om at de ikke kan overskue det – det er for 
besværligt.

…jeg bliver så skuffet når jeg for eksempel ser en video fra foreningen – hvor de siger at vi kan gå i bad og 
mærke vor krop selv! Ved de ikke, at flertallet af os virkelig er udfordret på dét at gå i bad? Og hvem gider 
at sidde og beføle sig selv på en badestol?? Jeg føler ikke vi bliver taget alvorligt.

Jeg kunne ønske vi fik bevilget - når vi får en kronisk sygdom- egenterapi. Selvudvikling. For at få ryddet op 
i skufferne – fordi alt det du har liggende fra fortiden kan du ikke holde nede når du bliver syg. Man får 
aldrig det optimale ud af sit liv hvis man ikke har fået arbejdet med dig selv... De kan proppe penge i alt 
muligt andet, men hvis de havde givet undervisning eller mulighed for egenterapi, så ville så mange af os 
få en bedre og større livskvalitet!”

“Vores liv begynder at slutte, den dag vi tier om ting, der betyder noget”
- Martin Luther King

Du har talt en smule om hvor godt og betydningsfuldt det var at tale med din mand; men det var måske 
ikke så nemt. Hvordan oplevede du det lige da du havde fået MS diagnosen?
"Jeg var i et nyt forhold (til min mand) da jeg fik MS. Jeg kunne ikke kende min krop. Jeg havde meget 
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“Vores liv begynder at slutte, den dag vi tier om ting, der betyder noget”
- Martin Luther King

Du har talt en smule om hvor godt og betydningsfuldt det var at tale med din mand; men det var måske 
ikke så nemt. Hvordan oplevede du det lige da du havde fået MS diagnosen?
"Jeg var i et nyt forhold (til min mand) da jeg fik MS. Jeg kunne ikke kende min krop. Jeg havde meget 
sclerosetræthed - det påvirkede mit selvværd og selvtillid. Hele min kropsopfattelse ændrede sig. Jeg følte 
også et forventningspres - forventninger om at jeg var som før. Jeg følte også jeg mistede min femininitet. 
Jeg vidste dog allerede der, at jeg ville holde fast i sex - så jeg uddannede mig til sexolog og parterapeut.

Jeg lukkede mig inde fordi jeg ikke følte mig så tiltrækkende mere..jeg følte mig flov, vidste ikke hvad min 
krop kunne - så jeg følte mig begrænset. Jeg havde lysten, men orkede bare ikke. Og det resulterede i et 
meget afdæmpet sexliv... Bare som et eksempel; hvad nytter det at iføre sig høje hæle og sexet tøj og 
lægge op til forførelse når de høje sko gør jeg mister balancen mens jeg i bedste forførende stil halter mod 
ham?

Jeg var meget bekymret for at tale med ham om hvordan jeg egentlig havde det. Jeg frygtede at gøre ham 
bevidst om hvor slemt det egentlig stod til og gøre ham bevidst om hvad han nu havde contra hvem jeg var 
tidligere. Dette gav et voldsomt tankemylder. Og selvfølgelig frygt for utroskab. Om han kiggede efter 
andre, siden jeg havde en anden udstråling nu end tidligere.

Så jeg følte mig meget låst i hvor og hvordan starter jeg? Hvordan får jeg det sagt? Hvad gør jeg helt 
konkret? Så jeg begyndte at undersøge, læse...Kan jeg måske få andre orgasmer end de jeg kunne før jeg 
fik MS? Og derigennem kom jeg blandt andet over det der kaldes for Kærlighedssprog.”

Hvad er kærlighedssprog?
Anerkendende ord

Tid
Gaver

Tjenester
Fysisk berøring

”For at give et eksempel; når man er alene - eller med sin partner, men er syg, kan man godt føle sig 
isoleret. Så er det vigtigt, at man ved når vennerne har købt ind til én eller sender et kort, er det deres 
måde at give kærlighed på. Så man bliver opmærksom på hvor meget kærlighed der faktisk er rundt én.

Oftest er det jo sådan, at dét man ønsker at modtage er den måde man også selv giver på. Men vi er alle 
forskellige. Så hvis man ikke kender sin partners kærlighedssprog, kan man risikere at ikke give denne 
kærlighed – hvis ens partner nu modtager kærlighed bedst på en anden måde end den du giver.

Kort kan man sige, at når du kender dit eget og din partners kærlighedssprog, ved du også hvad du skal 
bede om. Jeg bruger det i mit liv til at finde ud af hvordan jeg bedst fylder min families beholder op 
nemmest. Det optimerer energien at kende ens eget og ens partners kærlighedssprog; det er en nemmere 
vej til intimitet og nærhed...åbner døren til intimitet hurtigere.”

“Det nuværende øjeblik er fuldt af glæde og lykke. Hvis du er opmærksom ser det det. “
Thich Nhat Hanh

Susan fortæller, at hun var på Haslev på et 4 ugers kognitivt forløb i februar i år. Der fik hun (og hendes 
mand) blandt andet en snak med en sexolog som foreslog at indføre og bruge skema for at frigive tid –
gøre ting mere overskuelige. Og det har hjulpet hele familien. Jeg vil gerne høre mere om hvordan det 
skema fungerer.
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Susan fortæller, at hun var på Haslev på et 4 ugers kognitivt forløb i februar i år. Der fik hun (og hendes 
mand) blandt andet en snak med en sexolog som foreslog at indføre og bruge skema for at frigive tid –
gøre ting mere overskuelige. Og det har hjulpet hele familien. Jeg vil gerne høre mere om hvordan det 
skema fungerer.

Kan du fortælle om det skema I bruger derhjemme?
”Det frigiver rum og energi. Jeg og vi får oversigt over for eksempel når jeg skal hvile, hvem laver mad 
hvornår, hvem skal til fodbold træning, hvornår handler vi ind, hvornår er min mand på arbejdet – jeg til 
arbejdsprøvning, hvornår er der hyggetid for børn - og for voksne.

Det har helt klart frigivet tid til nydelse, men jeg er ambivalent med det skema... Det bliver så synligt at 
man er syg...men så siger jeg til mig selv, det er ikke kun os som har og laver et sådant skema. Andre og 
raske familier bruger det også. Det er ret nyt, denne skemalægning, så jeg ved ikke helt hvordan det vil 
udvikle sig, men jeg ser at det kan give os mere tid og energi i fremtiden.

...de to første år efter jeg fik diagnosen, havde jeg det som om jeg lå i det røde felt og trak vejret  gennem 
et sugerør, så det er først her det sidste halve år jeg føler, at jeg har kunnet begynde at trække vejret mere 
rigtigt igen. Og jeg bliver ikke længere væltet omkuld. Skemaet giver mere frihed; tid til at gå ud og lave 
nogle flere ting sammen.

Vi har dog ikke skemalagt intimitet. Sex og intimitet er vigtigt og bliver prioriteret! Det er på mange måder 
som limen i forholdet. Vi har sex 3-4 gange om ugen mod dagligt førhen; det er dog på en anden måde nu 
nyforelskelsen har lagt sig lidt. Vi har også brug for søvn”, siger hun med smil i stemmen.

Artikel af Lind L.
for 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.info er du med til at støtte det informations arbejde 
vi laver i foreningen – vores lukkede (og åbne) Facebook gruppe, vores PDF magasin 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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At blive ældre med MS

Ms, forandringer
Kære læser!

Så er jeg tilbage med skriverierne! Jeg har savnet jer – ikke mindst, at have overskud til at skrive.
Jeg vil i denne – min første artikel, efter en længere pause, fortælle om de forandringer der er
sket i mit liv, siden jeg måtte stoppe – tage en pause.
Mange af jer ved, at når vi taler ms, er ro og stabilitet i tilværelsen, faktisk altafgørende vigtig for
vores almene velbefindende. Jeg har haft nogle udfordringer i mit liv, i form af et opbrud efter 18
års samliv. Derfor kan det siges meget enkelt: Efter jeg nu igen har fået ro og stabilitet ind i mit liv,
er overskuddet til at udfolde mig skriftligt – gøre brug af mine kreative evner, vendt tilbage. Jeg
flyttede fra Rødovre, sidste år og har boet et år i Slagelse. Jeg har nu fundet ro i Nykøbing F. Jeg
har lært rigtig meget om mig selv. Det at blive skilt, sætter utrolig mange tanker i gang. Hvad nu?
Hvor skal jeg hen, hvad skal der ske med mit liv, osv osv? En tryg tilværelse, og dejlig tilværelse
sluttede, efter næsten 20 år.
Jeg flyttede først til Slagelse, da en ven tilbød mig det. Når man beslutter at gå fra hinanden, anså
vi det for den bedste løsning, at jeg flyttede hurtigst muligt. Derfor sagde jeg sidste sommer ja til,
at flytte til Slagelse. Der har jeg så boet indtil for 3 uger siden. Jeg er meget taknemlig – i øvrigt
over, at jeg fik dette tilbud. Personlige omstændigheder gjorde dog, at jeg valgte at flytte videre,
da jeg helt uventet, fik lejlighed til det. Derfor, kan jeg nu fortælle jer: Da jeg besluttede at flytte
videre fra Slagelse, og egentlig troede jeg skulle have min egen handicapbolig, ville skæbnen at
jeg faktisk møder – helt tilfældigt, Michael. Jeg var her en weekend. I den weekend, opdagede
Michael og jeg, at vi havde så meget til fælles, som kunne kædes sammen til – og i en helhed. Jeg
har fået ny kæreste, og har det rigtig godt. Michael og jeg har haft lange og talrige samtaler ude i
haven, da det var rigtig varmt. Vi har både snakket, grinet, grædt, og været alvorlige. Den
situation, som jeg og mange andre havner – eller kan havne i, er meget svær. Opbrud! Jeg havde
også haft tanker omkring; Michael havde været alene 2 år. Pludselig sad vi ude i haven, og fandt
gennem samtale ud af, at vi skulle være sammen. Begge var vi endog parate til det. Det kom helt
uventet. Jeg har tidligere via scleroseinfo – altså jer læsere, fået ros for mine artikler. Flere af jer,
har løbende givet udtryk for, at jeg har været savnet. Det er også et ekstra plus, at have den
viden, at folk har ”savnet” mig. Jeg sidder derfor i mit eget arbejdsværelse nu og skriver til jer.
Efter at have mærket hvordan ms´en har påvirket mig, gennem de processer jeg som følge af, at
blive skilt måtte gennemleve, sidder jeg nu med en følelse af ro.

http://www.sclerose.info/
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Jonas Jukebox

Langsomt mærker jeg endvidere, hvordan jeg både fysisk – ikke mindst kognitivt – hvilket I nok 
allerede har gættet jeg ville nævne – er i bedring. Endog så meget, at jeg nu kan sætte ord 

sammen. Skrive mine tanker – min fortælling ned – OG, i et hele. Jeg har i den grad savnet den 
konstruktivitet, som er vigtig for mig. Men som overskuddet blot ikke har tilladt. Før nu! Jeg har 

givet mig selv lov til, at gennemleve alle de processer. Heldigvis, har jeg formået, at bevare 
modet. Tiden læger som bekendt alle sår. Tid er vigtig. Aller VIGTIGST. Ikke kun, når vi taler ms, 
men generelt. Jeg har lært rigtig meget om mig selv. Da jeg jo ikke vidste, at dette ville ske, har 

jeg naturligvis også haft fat i kommunens konsulenter, med henblik på møde om en 
handicapbolig, da jeg jo skulle have et nyt sted, for mig selv. Dette er naturligvis, og iflg aftale 

med Michael sat i bero. Dette har i sig selv også givet mig yderligere ro på mit liv – hvilket er en 
fantastisk følelse. I vil sikkert derfor godt kunne følge mig i, at jeg har været nødt til, at knibe mig 

selv i armen – endog særdeles mange gange, og spørge mig selv om det kunne være rigtigt. 
Kunne det virkelig ske for mig, at jeg midt i alt dette, møder et menneske som åbner nye døre og 

muligheder for mig i mit liv? YES! At gå fra, at jeg har følt mig ”nedslidt”, ked af det, og ikke 
mindst ”bange for fremtiden”, ja så har jeg – og KUN fordi det er Michael, turde tage det spring, 
som det jo i virkeligheden er, at flytte sammen med ham. Vores fælles interesser – for at skrive –

Michael er forfatter, kombineret med vores forskelligheder, har stille og roligt ladet sig 
sammensmelte til et fyldestgørende hele. At vi begge bruger vores evner på skrift, samt det at vi 
når vi slukker vores pc´ere efter et endt stykke arbejde, kan tage eventuelle synspunkter med ind 
i stuen over en kop kaffe, og derved drøfte det. Det er for mig en gave af de store. At vort virke – i 

en glidende overgang, kan kombineres med privatlivet. At opleve det fungerer – at vi fungerer 
sammen, også privat – ja det var en chance, som vi begge ikke turde lade passere forbi.

Ydermere har jeg lyst til at nævne noget andet. Jeg har som en lille sjov og lærerig
sidebeskæftigelse, kastet mig over, at oversætte udvalgte af Michaels bøger til svensk. Da jeg
stort set, både taler og skriver flydende svensk, og derved ikke har brug for at sidde og slå hvert
enkelt ord op for at oversætte, og derved kun har brug for ordbog til at kontrollere enkelte
stavemåder, og – eller vendinger, er det en opgave jeg endvidere har sagt ja til at prøve. Det er
meget både spændende, sjovt, og udviklende. Deadlines er der ingen af. Kun mine egne. Derved
føler jeg mig også meget privilegeret – at jeg har fået den chance, og at det anses for at være
særdeles velkomment på Michals forlag. Samtidig giver det jo mig, en følelse af, at gøre nytte –
blive endnu bedre til svensk. I hvert fald ikke glemme det! Selvfølgelig er det også her klart, at det
jo er ms og stabiliteten af denne, der også her er medvirkende årsag til at min hjerne – de
kognitive funktioner, igen kan rumme et fremmed sprog. En ting er, at jeg har flere svenske
venner, og taler det i telefon og på skype – italesat – Det er noget helt andet at skrive det, hvor
det her også er vigtigt, at det er så grammatisk korrekt som muligt. Det kan jeg tillige rumme nu –
på skrift – et fremmedsprog på skrift i mit hoved. Det må om noget betyde fremgang. At det ikke
kun er noget jeg føler – at jeg har det godt – men også kan se det på de ting jeg udfærdiger.
Det var en fornøjelse, at være tilbage. Jeg håber min artikel har været værd at læse. At I har fået
noget godt ud af at læse den. Det har jeg i hvert fald af, at skrive den.

Jonas Varbæk.
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Forstå os selv

Vi skal til at have større forståelse !!

Man skal tale ordentlig til hinanden.
Man taler pænt til hinanden når man står overfor hinanden – det skal man også på nettet.
I Sclerose.infos Facebook gruppe der går bølgerne højt engang imellem, og jeg vil gerne opfordre 
alle til at  holde en ordentlig tone.

Der vil ALTID være nogle indlælg der får folk op af stolene, men det er vigtigt at man lige trækker 
vejret dybt og overjer hvordan man skrive inden man trykker send!
Det samme – og her er det vigtigt – at når man laver et indllæg, så skal man lige huske hvem der 
er modtager.
Det er OKI at skubbe til hianden, og lad os være ærlige, det er meget rart engang imellem at få et 
spark bagi – men det nytter ikke noget at losse til folk.

Jeg synes det er vigtigt at vi alle prøver at opfordre hinanden til at være positive – at vi udveksler 
positive ting/nyhder/indlæg, for når man har sclerose, så ser man man nok ØV i løbet af dagen.
Lad os hjælpe hinanden til at holde fokus på det gode – lad os hjælpe hinanden med at være 
glade – se mere lyst på dagen – ser mere lyst på den måde vi håndtere vores sclerose på.

Det er både et opråb til alle om at se det positive – MEN, også et klart kald om at sige/skrive det 
ordentligt. 

MEN – lad os jælpe hinanden !!
Både i opture og i nedture

Kim Facebookgruppen

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


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

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