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Forord

November.
USA har fået valgt ny præsident. Den gamle Trumpet vil godt nok ikke give slip, men det sker jo nok …
forhåbentlig uden at for mange uroligheder i USA. Det er jo lidt en joke som det foregår ”over there” lige nu.
Lad os se hvordan farcen ender.
Covid19 er bluset rigtig meget op igen – men heldigvis ser det ud til at der kommer en vaccine lige om hjørnet.
Jeg tror ikke på at det bliver i 2020 – og hvis det kan lade sig gør i første kvartal af 2021 er vi super heldige.
Kvartal 2 er nok mere sandsynligt. Lad os håbe – lad os se
Vi som scleroseramte er i de forreste rækker for at få den ….
Jeg ved ikke helt hvordan i har det men jeg fået nok af snak om Covid. Mest som jeg skrev i min sidste leder er jeg
træt af den måde journalister behandler Covid på.
Jeg er dødtræt af snakken om mundbind eller ej.
Jeg finder det direkte dumt at man laver en ”kæmpe” undersøgelse med 6000 mennesker i Danmark og komme
ud med konklusionen – det virker ikke rigtigt ! Det er vand på møllen om at man ikke skal gå med mundbind og
vand på møllen til forvirring og alle de teorier der suser rundt om Covid.
Man ville mål om det ville formindske risikoen på 50% - dette er ikke tilfældet. Det er kun omkring 15 - 20%.
Det blev målt med at man bad folk huske de almindelige retningslinjer – men i øvrigt blev dette ikke fulgt op.
Det blev målt i en tid hvor smittetrykket var meget lille.
Og i rapporten står der også at man ikke kan udelukke at det vil hjælpe på de mennesker der har Covid19, at det
ikke nedsætter risikoen for at de smitter andre.
Alt i alt – og nu er jeg lige djævlens advokat, er undersøgelsen ubrugelig.
Mange har undret sig over hvorfor anerkendte tidsskrifter ikke ville bringe det (Lancet mm) – nogle koger masser
af suppe på at det er fordi der er interesser i det … man vil nedtone det – man vil have folk til at bære mundbind.
Sikke noget bavl – undskyld mit franske sprog.
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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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Lederen fortsat…

… lederen forsat …

Undersøgelsen har bevist – at i tider hvor der er ikke særlig mange syge, der virker det
som om at man KUN beskytter sig selv med 15-20% for IKKE at blive smittet.
I en periode hvor man kan opholde sig meget mere udenfor.
Hvor man IKKE understreger vigtigheden af at af-spritte sine hænder 5 eller 10 gange
om dagen. At man IKKE understreger at man SKAL holde afstand på min 1-2 meter.
Øhmmm.
15-20% for os der er i risikogruppen er egentlig ganske godt. Når vi husker at overholde
alle forhold ellers og passe på … hvad så ?
Det er derfor det ikke er lanceret i de kendte tidsskrifter – for det beviser egentlig ikke
rigtig noget ! Det er ikke sådan man kan konkludere - bare smid det mundbind.
Der er alt for mange --- øøøhm---tjjaaa --- måske … jamen, joo, måske lidt nej.
Og det betyder så at pressen igen balder og brager derudaf med bavl interview og
”nyheder”
Hvis medicinal firmaerne lavede undersøgelser sådan – så var der ingen der fik
godkendt medicin (forhåbentlig).
I min verden er det bare dumt … undskyld
Vi som scleroseramte skal passe ligeså meget før som nu.
Vores familier og vores boble af mennesker vi ser skal også

Forhåbentlig snakker vi om andre ting m.h.t. Covid19
Der er allerede snak om man skal have vaccine eller ej. Måske er det Bill Gates der vil
indsprøjte en chip eller verdens lederne der vil og styre os som robotter
Øhmmm …
Men – nu er det snart julemåneden – black Friday kommer lige snart (som er blevet til
Black weekend, og så Black week) – så nu skal vi have brændt en masse penge af.
2020 har været mærkeligt år – og jeg skal da lige love for at det bliver mere og mere
mærkeligt … og der er stadig tid tilbage …………….. Måske vandt Trump alligevel og det
hele er snyd i USA …. Hmmm..

Forbliv positiv – pas på – vær forsigtig

Kim
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Kampagne

HUG ME kampagnen – Jule t-shirt .. Både med og uden maske!

Så er jule t-shirten landet … Rudolf
En version uden maske – og en version med maske.
Begge kan du få i grå og i hvid
Med vores slogan – Det handler om at leve på engelsk – Life is for Living

Skynd dig at køb din t-shirt til dette års jul – til dig selv eller som gave.

Besøg vores Butik / onlineshop
// Admin
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Fordi vi lige nu er midt /slutningen af Corona/ Covid19, så har vi givet Rudolf maske på …
”Soon we can hug again” …. ”Vi kan snart komme til at kramme igen

Her er et direkte link til denne t-shirt
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Juleevenentyr

Juleeventyr – oplæst for dig
Sclerose.info har aftalt med Christina Bjørn, at vi gerne må låne
Christinas juleeventyr her i julen 2020.

For hver adventsdag der læser Christina et juleeventyr op –
og du vil kunne samle din familie, dine børn, dine venner, og
sidde sammen og lytte til de gode gamle eventyr

Det første er HC Andersens Grantræet.
Kan du huske det ?
Du kan trykke på linket ovenfor eller her.
(Linket går til Christinas hjemmeside – hendes nyheder hvor
det første eventyr ligger)

Det er jo næsten umuligt ikke både at smile grine og græde til HC Andersens fortællinger og Grantræet
er ikke anderledes.
Med Christinas betagende stemme –bliver vi ført ind i juletiden
Tusind tak til Christina Bjørn for at lade os låne hendes oplæsninger
Glædelig – snart kommende – jul.

Du kan også trykke på billedet ovenfor der er det direkte link til oplæsningen af Grantræet.
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Forstå os selv

Spændende samarbejde for Sclerose.info
https://sclerose.evercall.dk
6 timer og 6 GB til 80,- med den rabat som Sclerose.infos brugere har er en rigtig god
pris.
Evercall har ændret vores side for Sclerose.info en smule sådan at man nu kan se hvad
tilbudsprisen er – noget vi blev opfordret til at bede Evercall om at gøre.
Så den besked er sendt videre og forstået.
Gode priser for os scleroseramte.
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Annonce

Artikel af Deanie Mofjeld
Modellivet
I kender sikkert alle til disse ord `Du ser da ikke syg ud´,
ordene som rammer dybere end man umiddelbart tror.
Hvad er det der ligger bag disse ord, jeg tror ikke
nødvendigvis at det er ondt ment og at det er ment i
bedste mening og tro. Trods det, er det nu alligevel ord
som man ikke bryder sig om og hvorfor mon det?
I mit vedkommende, så kæmper jeg hver dag for at
holde mig selv over vande og f.eks. det at få lavet et
fotoshoot til et modeljobs, fotojobs eller lign, som denne
artikel bl.a. vil omhandle, så kræver det ca. fire dages
restitution herefter, hvor jeg ingen aftaler må lave i de
efterfølgende fire dage.
Jeg har på selve dagen til og før
shootet brugt af et energi lager som simpelthen ikke
eksisterer.
Billedet herover med guldkjolen, er et billede jeg fik taget i oktober 2020, for at mindes de fire år
hvor jeg repræsenterede Danmark som ´Miss Denmark´ i hele 7 internationale skønheds-og
modelkonkurrencer.
Tilbage til en gang i 16 års alderen, blev jeg kontaktet og spurgt om jeg ikke ville være model, jeg
var lidt skeptisk i starten, men takkede ja og her startede hele karrieren i modellivet. Jeg har
været tilknyttet lidt forskellige bureauer og har i mit nuværende model bureau været tilknyttet i
ca. 20 års tid. Jeg har ved siden af bureauet været meget selvstændig omkring mit valg af
modeljobs og har ydermere også rejst verden rundt som ´Miss Denmark´ 7 gange. Her
repræsenterede jeg Danmark på bedste vis og har stolt bragt titler, priser og præmier med hjem
til vores fædreland.

Ovenstående billeder er fra skønhedskonkurrencen ´Beauty of the World i Kina.
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Artikel af Deanie Mofjeld
Titlen jeg var mest stolt af, af dem alle, var nok ´Miss Personality´, da den gik ind på andet end
udseendet. Dernæst er det nok titlen ´Model of the World´, da den gik mere ind på arbejdet som
model.
I alle 7 lande/konkurrencer arbejdede vi fra vi stod op til vi gik i seng, så ja det lyder godt med
gratis rejser, men man knokler også for det. Fotoshoot, modeshows og ikke mindst rehearsal
(træning af koreografien til det store finaleshow), hver dag.

Set i bakspejlet, når jeg nu sidder her og blotter mig selv, så er jeg da stolt over hvad jeg nåede at
udrette inden sclerosen tog over.
Tilbage til nuet og hele meningen med den her artikel, hvad gør modellivet stadig ved mig?
Som jeg tidligere har skildret i mine forrige artikler, så har sclerosen taget alle mine hobbyer og
fritidsinteresser fra mig og modellivet er den eneste gamle hobby jeg stadig kan udføre, dog med
hårde følger af træthed og udbrændthed. Det kræver mere end man aner at stå foran et kamera
og bare det at være på.
Jeg kan dog ikke længere gå så godt og maks. 25 meter, så det er med stiletterne i hånden indtil
jeg kommer frem til opgaven. Jeg kan heller ikke stå på dem, da jeg heller ingen balance har
tilbage.
Så jobbet i sig selv er meget krævende og energi tagende, men det er er noget af det sidste af
gamle Deanie der er tilbage og jeg nyder det. Det, at der stadig er noget jeg stadig kan.
Styling før fotoshoot:
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Artikel af Deanie Mofjeld
Jeg elsker at arbejde som model og modellivet gør at jeg stadig kan bevare lidt af mit gamle jeg,
der er nemlig alt for meget jeg allerede har måttet sige farvel til og modellivet vil jeg slet ikke
være foruden (altså så længe folk gider at bruge mig til noget hi hi)
Det er dog hårdt og for mit vedkommende skal jeg vide, at min mand er hjemme de efterfølgende
fire dage, da jeg ved at jeg intet er værd derefter. Det er meget hårdt at prøve på at se godt ud i
nogle timer og ikke mindst at prøve på at se rask ud, når man har nervesmerter eller spasmer i
benene, men jeg tager det med et smil. For jeg bliver jo glad hvis jeg har udført et godt stykke
arbejde og det kræver mere end man forestiller sig.
Jeg syntes faktisk det er vigtigt at bevare så meget af sit gamle jeg, som det er muligt og man skal
især huske, at leve trods alt det man ikke længere kan. Så grib dagen og vær positiv, grin selvom
du ikke har lyst til at grine, grin selvom det er hårdt og gør ondt. For ved at være positiv, så vinder
man trods alt over det negative, men husk det er også ok at være ked af det eller vred. Alle
følelser er velkomne og må ikke undertrykkes.
Udnyt det du stadig kan og hold fast i dit gamle jeg. Vi lider nok i forvejen syntes jeg, derfor er det
så ekstra vigtigt at man gør de ting der gør en glad, trods det der kommer derefter.
Af Deanie Mofjeld
Journalist, digter og forfatter.

Her lidt af det færdige resultat fra sidste fotoshoot oktober 2020:
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Digt af Niel Rømde-Andersen

Forandringens skarpe snit.

Det kendte liv, rytmen jeg kendte, forsvinder som tårerne i mine øjne
Trætheden, mine øjne kan ikke se, tårerne slører
Energien drænes, forandringens bestemte hårde slag.
Kampens nye vinkel, forandringens forbandelse
Mytteriet, kroppen i oprør
Jeg bliver bange, den nye vej skræmmer mig.

De kendte forbehold ændrer sig, jeg magter det ikke
Forandringens skarpe snit
Kløften det nye har givet, synes så stor.
Kan jeg klare den nye vej?
Hjernen på overarbejde – Helbredets nye smerter
Skavankernes lærdom.
Alle de nye input, de nye tiltag
Føles som knive, i den stressede krop
Reaktion fra roens sind.
Mit humør – Glæden ved nogle ting, ændre sig
Roen i mit indre, på standby
Gnisten, flammehavet – Det nye kaotiske mareridt
Forbliver jeg den samme, ser mig selv i mit hoved
Maler jeg fanden på væggen? Din hypokonder!
Den skræmte sjæl.
Målet for øje, påvirket af tågen det nye giver
Kroppen, humøret og livets nye status
Ny vej, nyt håb – Hvad sker der så?
Forandringens lyse og mørke sider.
Krusningerne i vandet
Livets rutsjetur

Af. Niels Rønde-Andersen.
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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 nogle 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.

Andet portræt er af Brian. Han er 48 år, har to børn, er gift
(med sølvbryllup næste år!!) og arbejder som portør på et
hospital. Han er uddannet trælastekspedient for år tilbage,
men fandt sit drømmejob da han fik portørstillingen –
på fuld tid. Han fortæller begejstret om karriereskiftet fra
lagermedarbejder/teamleder som kom mere eller mindre
samtidigt med diagnosen tilbage i november 2019.
Desuden var han sygemeldt i december 2019 efter en
stribe attaker.
Brian fik dog raskt MR scanning og undersøgelse – og
startede på Tysabri lige i forlængelse af diagnosticeringen.
”Men jeg havde nok et attak for nogle år siden, men jeg
troede det var stress. Jeg var så træt så træt - og jeg var
svimmel og følte mig udmast, så jeg blev sygemeldt. Det
blev betragtet som stress, men det kunne ligeså nemt
være et attak, set i bagspejlet.
Da jeg kom tilbage på arbejdet, blev jeg hevet ind til
adskillige møder i flere måneder efter, hvor der blev
spurgt til hvad der var galt med mig.

WWW.SCLEROSE.INFO

14

Sexualitet

Det eneste jeg kunne sige, var at jeg var flad og mast. Det var en dårlig velkomst når jeg kom tilbage....jeg
vidste jo ikke jeg havde sclerose på dét tidspunkt.”
Kort lunte og taknemlighed

Hvordan mærker du i dagligdagen, at du har MS?
”Jeg mærker det hvis jeg presser mig for hårdt, så bliver jeg
småsvimmel - eller hvis jeg drejer hovedet for hurtigt. Og så
er jeg dagligt træt. Førhen gik jeg mellem7-8000 skridt om
dagen; nu går jeg 25-30,000 så jeg er træt på en anden måde.
Men da jeg startede i mit nye job som portør og tog
elevatoren, kunne jeg blive svimmel ved at køre op og ned
med patienter. Jeg vidste ikke jeg havde MS, men nu jeg ser
tilbage, kan jeg se at jeg havde det dér.
Her for nyligt fik jeg nogle piller (Tolterodintartrat Teva) for
min 'korte lunte' når jeg skal tisse. Det startede i december-19
da jeg havde blærebetændelse. Jeg kunne have været på
toilettet, men når jeg gik tilbage i seng med det jeg troede
var en tom blære, kunne jeg begynde at tisse igen – og dét
går jo ikke!”
Han griner lidt – noget han gør tit under vor samtale; han har
humor og godt humør. ”Jeg er dog ikke startet med at tage
pillerne endnu. Der har ikke været yderligere ulykker siden,
så jeg venter og ser det an. Lunten er stadigvæk kort og det
har været tæt på nogle gange; jeg har '30 sekunder' til at nå
toilettet!

Jeg har også nogle dage med følelsesforstyrrelser; f.eks. kan
min hånd begynde at ryste i et halvt minut - og så går det over.
Eller det snurrer på afgrænset område for så at forsvinde igen –
ud af det blå. Jeg kan også 'gakke' eller snøvle lidt, men vi er
gode til at se det humoristisk her hjemme!
...da jeg lå i MR skanneren, vidste alle at der var noget galt. De kunne fortalt mig hvad som helst, så jeg var
faktisk ganske lettet da lægen sagde det 'bare' var MS. Han kunne ligeså godt have sagt, at 'der sidder en
knude i din hjerne' - og så havde det ikke været så sjovt. Så det har været en lettelse det var MS.
Jeg priser mig lykkelig for at jeg kan have en hverdag hvor tingene fungerer. Specielt når jeg ser dem med
MS som har det væsentlig værre end mig – så vi må leve mens vi kan!”

Træthed og snaps
Hvad så med trætheden; er den fysisk, er det sclerosetræthed, følelsesmæssig træthed eller hvad føler
du?
”6 ud af 10 dage er jeg fysisk træt... 4 af 10 dage er jeg sclerosetræt i tillæg til den fysiske træthed som nok
kommer af at jeg går mellem 25 og 30,000 skridt på en arbejdsdag. Da magter jeg kun at spise og gå i seng.
Nogle ting fra arbejdet kan jeg også tage med hjem, så det påvirker mig nok også.
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Sexualitet

Trætheden jeg føler nu er noget helt andet end den træthed jeg følte førhen. Den gang var jeg også i et job
hvor jeg ikke trivedes. Så for 5 år siden var jeg bare fysisk træt når jeg kom hjem. Jeg kunne være aktiv
efter arbejdet.”

Jeg spørger ind til hvordan trætheden påvirker sexlivet;
”Der er længere tid mellem snapsene nu” siger han...men vi har det ikke kedeligt, synes jeg. For os handler
det om at tilfredsstille hinandens behov og det synes jeg vi er gode til. Efter sclerosen blev en del af
dagligdagen går det dog længere tid mellem vi har samleje. Jeg er simpelthen for træt. Vi kunne sagtens
brugt mere krudt på at gøre det godt for hinanden. Det er nok mig den hænger på – mig der er ugidelig.
Vor yngste datter bor hjemme, men når hun er ude har vi jo muligheden for at udfolde os, men det er vi
ikke gode til; det er helt klart mig der er skyld i det.
...det har fyldt meget, men vi har haft mange gode snakke, mig og min kone. Hun siger det er mig hun vil
have...og ikke kun det vi havde før. Men det er da et pres, at ikke kunne leve op til det jeg kunne før. Det
ville jeg jo helst...”
Hvad tror du det bunder i; er det manglende interesse for sex, er det
sclerosetræthed eller fordi din krop ikke vil - eller hvad tænker du?
”Det er kombination af det hele tror jeg, men jeg har ikke mistet lysten til sex.
Min lyst mærker jeg ved, at når vi har mulighed her hjemme (f.eks. datteren
er ude af huset) så rydder vi køkkenbordet – hvis der er krudt nok til det ;)
I hverdagen fungerer jeg som oftest ikke når jeg kommer hjem, flad som en
pandekage. Vi prøver at være gode – men jeg skal være oplagt. Og det er jeg
som oftest ikke.”
Hvilken generelle udfordringer oplever du at du har ift. MS?
”Dage hvor der kører derud af, er det trætheden jeg mærker. En fredag aften
før jeg fik MS kunne jeg være ude med kammerater og tage en øl – det kan
jeg ikke mere. Dog, jeg kan stadig godt tage ud med venner ind imellem –
bare ikke så tit som før. Jeg kan lide at fiske og bruger mit krudt på dét – gerne
sammen med en makker, siden jeg er nervøs hvis der sker noget...i vaders
langs kysten eller når jeg skal køre hjem.
Jeg kan ikke det samme som før; jeg er ikke så aktiv som før. Min krop siger
klart i fra. Da må jeg sætte mig 1½ time. Mine interesser før jeg fik sclerose
var at jeg så en masse håndbold; jeg spillede også selv førhen. Og jeg lavet en masse på huset vi bor i; det
var altid noget at finde på. Men nu er der begrænset hvad jeg kan ordne selv.
Mange ting vi drømte om for 5 år siden har vi indset at vi må skyde en lang pil efter, f.eks. lave et nyt
udhus. Men vi er gode til at acceptere, at sådan er det bare – jeg har bare ikke det samme krudt jeg havde
før.”
Manglende lyst og kommunikation
Hvilke seksuelle udfordringer oplever du?
”Helt klart er udfordringerne manglende lyst og træthed; villighed. At ville ofre dét det koster for at vi kan
være intime. Jeg kan godt få rejsning, men kan få problemer med at få lyst. Jeg har ikke ændret følesans,
men lysten til og energien kan mangle. Men jeg har helt klart lyst til min kone. Men det koster noget når
man er træt. Der skal simpelthen arbejdes på at prioritere sex...
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Det er ikke fordi jeg føler mig mindre maskulin – og det oplever jeg heller ikke at min kone gør, så det er
ikke årsagen. Men min træthed gør jeg er flad og brugt i udgangspunktet. Hvis jeg havde haft lyst havde vi
nok startet. Og så er jeg længere tid om at få udløsning. Uanset hvem som gør hvad; det er kommet efter
jeg fik MS.”

Har du nævnt det for lægen?
”Nej...eller jo. Der er ikke blevet talt meget om det. Jeg har set 3 neurologer; den første åbnede lidt op for
det; min kone var der også. Han spurgte om jeg havde brug for medicin til at få rejsning, men det var og er
ikke min udfordring. Den anden neurolog spurgte ikke ind til det.
Den tredje lukket lige hurtigt ned for det efter at vi startede med at spørge hvad der er normalt. Hun sagde
det var normalt at have mindre lyst – at hun kunne udskrive piller – og så var den 'snak' færdig. Det
oplevede jeg som irriterende. Vi skulle have sagt det i situationen – og ikke bare i bilen på vej hjem...
Næste gang jeg/vi ser en neurolog vil vi helt klart spørge anderledes ind til det -og håbe det er en anden
neurolog.
...en gang var der en sygeplejerske som spurgte til det, men hun oplyste blot om at manglende lyst kan
man få piller til - og så var den snak slut. Hun spurgte ikke videre ind; det virker som det er noget de lærer
de skal spørge om – men så er det videre til noget andet. Det eneste jeg har fundet på nettet var at det er
normalt at lysten er mindre – og det er det.
Jeg synes det havde været fedt hvis det blev taget mere hånd om når man var hos neurologen. Og jeg
kunne ønske at når man kom til lægen, så kunne vedkommende evt. henvise videre siden de kun udskriver
piller. Henvise til nogen som kan tale dybere.”

Maskulinitet
Du nævnte maskulinitet; hvordan definerer du det?
”For mig betyder det hvad min kone synes - at hun synes jeg er maskulin. Jeg var ikke i tvivl om at hun
syntes jeg var maskulin da jeg byggede huset om. For mig tror jeg det handler om at have overskuddet og
dét at kunne. At udstråle man har det godt. At man kan. Nu ved jeg godt at der er visse ting jeg ikke
længere kan, men det har ikke påvirket min maskulinitet negativt. Min kone er god til at bekræfte mig i at
jeg er god nok.”

Hvordan oplever du kommunikationen er med din kone? Kan I tale åbent om forandringerne MS gør ved
kroppen?
”Det har ikke været svært at fortælle om ændringerne til min kone; helt fra begyndelsen delte jeg hvad der
skete. Vi har fra start af været meget åbne og vi har snakket meget. Vi er gode til at grine af det når jeg
snøvler. Vi talte dog ikke så meget om sex og intimitet inden jeg fik MS, men jeg oplever vi taler mere
sammen nu. Det er mest de ydre ting og de ting vi oplever sammen vi taler om.
Følelser generelt er jeg ikke så god til at tale om; det har jeg aldrig været. Men efter jeg fik sclerose
oplever jeg at jeg er blevet mere åben og tør bedre tale om ting. Vi kan også tale om dybere tanker og jeg
oplever vi deler flere af vores følelser. Faktisk kan man sige, at dette er en sidegevinst af sclerosen.”
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Sexualitet

Savn og selvbillede
Hvordan oplever du den krop du nu har indefra, med MS?
”Før var min krop en power-station. Nu, er der nogle dage hvor dagen bare skal overstås. Generelt er den
ikke det kraftværk den engang var. Det irriterer mig jo selvfølgelig grænseløst – jeg savner min gamle krop.
Jeg er dog taknemlig for hver dag jeg kan gå på arbejde i 8 timer. Jeg er meget glad for mit arbejde og
lægger hovedparten af min energi der. Og så holder jeg helt fri når jeg har fri. Jeg identificerer mig helt klar
med mit job. Jeg fik dette job mere eller mindre samtidigt med jeg fik MS. Jeg har endelig fundet det jeg
skulle have lavet hele mit liv!”
Oplever du at du har ændret selvbillede efter du fik MS?
”Ja, jeg savner kraftværket som havde overskud. Men jeg føler mig ikke mindre værd af den grund. Jeg
hænger ændringerne på MS knappen. Det er MS'en som har ændret mig, men alligevel er jeg den samme
som før. Så mit selvbillede og selvtillid er godt – det vil i hvert fald mine børn sige!” (vi griner sammen
igen)
...er du bekymret for at du på sigt ikke kan tilfredsstille din kone?
”Ja, hvordan sygdommen udvikler sig. Ingen kan spå om i morgen; nogen vågner og kan ikke se; andre kan
ikke bevæge sig...Men jeg ved ikke – dét at en dag kunne vågne op anderledes lige pludselig, er
skræmmende. Og dét bekymrer mig – ikke det at eventuelt ikke kunne tilfredsstille min kone. Tiden
mellem attakkerne; 'hvornår kommer næste attak?' Det fylder ikke generelt i hverdagen, men jeg bliver
mindet om det når nogen spørger hvordan jeg har det.”
Hvis du skulle give et råd til andre mænd med MS?
”Jeg har jo ikke så meget erfaring endnu...så det er svært, men – det må være at slå til når man har lysten!
LEV STÆRKT!!!”
Af Linda
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Udfordringer

Nogen gange kommer man til et vigtigt punkt i livet hvor man skal tage en beslutning om at gå enten
den ene vej eller den anden.
Tit – det gælder det om at man kigger på for og imod – og kigger på sine tidligere beslutninger man
har truffet for at sikre at man PRØVER at tage den rigtige beslutning. Men huske to ting.
Der hvor du er nu – der træffer du den rigtige beslutning (aldrig bebrejd dig selv senere)
DU har ansvaret for dit eget liv uanset hvad
Livet med sclerose, kræver man tager mange beslutninger.

De 1000 Ansigter

Vi er meget glade og taknemmelige for at præsentere Jeanette Jørgensen i denne måneds
udgave af vores PDF blad, samt vi er meget ærede over hendes medvirken i ´De 1000 Ansigter´.
Vi har brug for mange flere ansigter NU!
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).

Deanie Mofjeld
Journalist, digter og forfatter.
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De 1000 Ansigter

Jeanette Jørgensen
Et af sclerosens 1000 ansigter:
Jeanette Jørgensen, 39 år.
Navn:
Jeanette Jørgensen
Alder:
39
Bor i:
Tange
Hvornår fik du din diagnose?
2008
Hvad var dine første symptomer?
Føleforstyrrelser
Hvilke tanker og følelser gjorde du dig da du fik diagnosen?
Det første var at det var på en måde en lettelse at finde ud af hvad man fejlede. Derefter gik det op for
mig at det var noget jeg skulle leve med resten af mit liv.
Hvordan fik du fortalt din nærmeste familie og omgangskreds at du havde sclerose?
Jeg lagde de brochure jeg havde fået foran min mor.
Hvordan reagerede din nærmeste familie og omgangskreds på at du havde fået sclerose og hvordan
tackler de det i dag?
Min mor kunne ikke rigtig forstå det. Resten af min familie har det lidt med at glemme det og tager ikke
ret meget hensyn.
Hvilken form for sclerose har du?
Attackvis

21
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De 1000 Ansigter
Hvilken medicin får du?
Tysabri
Har du nogle former for bivirkninger af din medicin?
Nej
Har du skiftet medicin / behandling?
Ja, startede på rebif, derefter tecfidera og nu tysabri.
Hvorfor har du valgt denne medicin / behandling og har du selv haft indflydelse på valget?
Jeg havde valget mellem tysabri og gilenya.
Tager du nogen former for alternativ medicin?
Nej
Hvor tit bliver du MR-skannet?
Hver halve år
Hvor mange skanninger har du haft og hvornår var den sidste?
Har ikke tal på hvor mange jeg har haft. Den sidste var i oktober.
Taler du og din neurolog om din udvikling i sclerosen ud fra dine skanninger?
Ja

Hvordan påvirker din sclerose din hverdag?
Det svinger meget, men træthed er en stor belastning.
Har du accepteret din sclerose og hvordan takler du det?
Ja jeg har accepteret det, jeg prøver at få det bedste ud af dagen trods begrænsninger.
Hvad er din beskæftigelse?
Førtidspensionist og har et lille skånejob.
Hvad arbejder du med eller arbejdede med?
Jeg var sosu hjælper.
Hvilke uddannelser har du?
Sosu hjælper
Hvad er dine fritidsinteresser eller hvad har det været?
Træne hund, men det kan jeg ikke holde til mere.
Har du ændret dig efter diagnosen og på hvilke måder?
Jeg har fået en kortere lunte.
Hvordan føler du at du er som menneske i dag?
Jeg prøver stadig at være et positivt menneske, som jeg var før jeg fik ms.
Får du vredesudbrud og hvad gør det for dig både positivt og negativt?
Ja, jeg er meget ked af det og frustreret over det når det sker.
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De 1000 Ansigter
Hvad gør dig glad?
Min søn, kæreste og mine hunde.
Hvad gør dig vred?
Når tingene ikke går, sådan som jeg har planlagt det.
Træner du og hvor tit træner du?
Ja, 1 gang ved min fysioterapeut og 1 gang ridefysioterapi.
Hvordan påvirker træning dig positivt eller negativt?
Positivt hjælper mod smerter.

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?
Jeg tager en dag af gangen, smil og verdenen smiler igen.
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 positive oplevelser eller nye hobbyer?
Ingen
Hvad har din sclerose givet dig af negative oplevelser eller hobbyer du har måttet give afkald på?
At træne hund.
Livet har mange farver, hvad var din farve før diagnosen og hvad er den nu?
Det ved jeg ikke.
Hvad synes du er det bedste ved at have sclerose og hvad er det værste?
Det ved jeg ikke.
Hvor er du om 5 år og hvad er din største drøm?
Det ved jeg ikke.

Har du et godt råd til nye eller gamle med sclerose?
Lyt til din krop.
Hvad syntes du om det job sclerose.info laver?
Det er rigtig godt
Fortæl lidt om dig selv og dit liv indtil nu?
Jeg bor sammen med min kæreste, min søn på 5 og vores to hunde.
Min kæreste er også kronisk syg, så vi har vores udfordringer engang imellem, men vi forstår også
hinandens begrænsninger og er gode til at støtte og hjælpe hinanden. Min søn er en meget aktiv dreng,
hvilket er dejligt men også hårdt nogen gange.

4
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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
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Mig selv… Jonas Jukebox

Hvad synes jeg egentlig om mig selv?
”Hold da op, hvor ser du godt ud, Jonas!” Vi har alle prøvet – vil jeg da antage, at folk fra tid til anden, har
givet komplimenter – og at vi også har prøvet at gøre det den anden vej?
Erfaringen siger mig da, at komplimenter er OK – såfremt de vel at bemærke, er velmente. Der er i min
verden, ikke noget værre end falskhed. Det kender I andre sikkert også? Smag og behag er jo som bekendt
forskelligt. Det skal det være! ”Synes du ikke det er en pæn skjorte, og et par pæne jeans, jeg har købt?
Hvis jeg stillede min kæreste Michael det spørgsmål – så ved jeg, at han ville svare ærligt. Dermed også
sige, hvis jeg lignede en sæk kartofler der var stoppet forkert, havde hængerøv i bukserne…eller hvis de
omvendt var så stramme, så de sad som var de malet på. Jeans skal sidde stramt, men ikke på en måde, så
de fx sidder op mellem ballerne bagpå – Hvilket også må være ubehageligt. Når man stiller – og det gør
masser af mennesker, sådan et spørgsmål, så skal man tænke over – på, at folk altså ikke nødvendigvis
synes, at det man har købt – tøj eller andet…at de ikke nødvendigvis deler ens smag.
Vi kender det også mht, hvis vi fx får en gave af nogen, og de har ramt helt ved siden af – Hvis ikke der
ligefrem bliver sagt, at den kan byttes, hvis der er ramt forkert…Man skal være klar på, og klar til at
modtage, et lige så direkte svar, som det man vælger at stille.
Til spørgsmålet om, hvad jeg så synes om mig selv, min krop, mit udseende… Jamen det synes jeg da godt
om. Jeg er jo MIG…ingen anden. I perioder har jeg skulle smide nogle kilo… i perioder tage på. Men man
er nødt til – også på en slankekur, at kunne elske sig selv. Ellers går det bare ikke i længden, og de mål,
man sætter sig bliver rigtig svære at nå, hvis man ikke elsker – eller kan elske sig selv. Jeg kan hvad jeg vil
– Det kan alle! Hvis man holder tilstrækkeligt af sig selv, ellers ryger motivationen jo også. I 9 ud af 10
tilfælde i hvert fald.
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Mig selv … Jonas Jukebox
Jeg tror på, at det at være diagnosticeret med MS;det går også lettere, hvis man ikke er utilfreds med sig
selv døgnets 24 timer. Hvis man ”tør” at tage imod det folk siger til en. Der er også et udtryk, der hedder
noget i retning af:”Har du ikke noget positivt at bidrage med, så la´vær´. For mig afhænger det helt af
situationen. Hvis vi ser på det med ms-brillerne. Alle patienter står hver deres sted i sygdommen. Tit og
ofte har jeg da også fået et væld af opløftende kommentarer med på vejen. Det er bare ikke langt fra altid
jeg faktisk har haft brug for dem.
Jeg har tænkt: ”Det var pænt af dig, at sige sådan og sådan,” men faktisk har jeg jo været ved at
eksplodere af smerter, eller bøvl, af den ene, eller den anden slags ift MS´en.
Hvis vi møder nogen vi kender på gaden, vi ikke har set et stykke tid:”HEEEEEJ! Hvordan går det…?” Der
har jeg da mange gange sagt til dem der spø´r, om de vil have et ærligt svar. 8 ud af 10 gange, har jeg så
kunne konstatere, at de blev usikre på om de egentlig ville vide besked. At det egentlig mere er noget, der
sidder på ryggraden. I hvert fald mere, end at der bliver tænkt noget videre over, hvorfor der bliver
spurgt. Det gøres bare pr automatik, når sådan en situation opstår.
Dem der spørger, tænker ikke over hvorfor de gør det. De gør det bare – og pointen her: Det er tilmed de
færreste der regner med et negativt ladet svar. Men det med, at kunne elske sig selv, handler jo egentlig
også om, at komme med sandheden, for ellers lyver man jo faktisk overfor sig selv, og MS´en, hvis det er
den det handler om – og er den folk spørger til. Jeg skal i hvert fald ikke lyve for min variant af MS.
Jeg skal samarbejde – livslangt, og det er vi blevet ”enige om for mange år siden. Jeg provokerer den
heller ikke. Det kom jeg jo ubevidst til i starten af mit eget sygdomsforløb, fordi jeg jo var nødt til at skulle
lære dennes – OG mine egne grænser at kende. Når sådan en sygdom der sætter sig i hele kroppen, som
en slags ”overtrækschokolade” (Fik lige et billede af flødeboller på samlebånd, der ”olieres” fedtes ind.)
Det gør sklerosen også – indfedter hele kroppen.
Til gengæld ødelægger den så vores ”isoleringsmateriale”= Myelinfedtet. Men den mørke chokolade på
en flødebolle, der er ved at blive fremstillet, kunne jo egentlig meget godt illustrere – alene den meget
mørke, næsten sorte farve, indfedter hele vores krop med sklerose, og ”slukker ned” for signalerne til de
enkelte kropsdele. I hvert fald periodevist.
Da jeg startede i skole sagde min mor til mig: ”Jonas, du skal sørge at være ren. Man kan ikke gøre for,
hvis man har en sygdom(havde jeg så ikke dér) men man kan gøre for, hvis man er et svin! Det husker jeg
så tydeligt hun sagde. Selvfølgelig sagde hun det ifbm at så kan man blive drillet. Det blev jeg så alligevel,
men det er en anden sag!
Selvfølgelig er det ikke tøjet heller, der er afgørende for hvordan vi er. Men nu havnede jeg jo så i den
situation, at jeg fik en kronisk sygdom – og ja – det giver da mig et eller godt, når jeg klæder mig på om
morgenen: at jeg har noget pænt tøj. At jeg kan se nogenlunde ud hver dag.
At jeg har et udvalg af forskellige parfumer og kan tage et strejf på. På den måde – bl.a…holder jeg mig
selv ”oppe” og kan derved så lettere elske mig selv. Det kan gøres på mange måder. Hver enkelt må selv
finde sin egen metode. Nemlig den der virker…!
/Jonas Sjöström.
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Medlem af Sclerose.info

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
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Forfatter Deanie Mofjeld

Som noget helt nyt, vil vi i de kommende måneder bringe kapitler af en novelle af vores egen
multikunstner Deanie Mofjeld.
Der bliver ingen afsløringer om indhold eller hvad denne første novelle omhandler, men uden at
afsløre noget kan du være sikker på at det handler om livet og at Deanie som altid, fortæller alt
lige fra hjertet.
Det er den første novelle i hvad Deanie påtænker skal blive en række af noveller og vi i
Sclerose.info er utrolig glade for at få lov til at være de første der ”udgiver” denne og forhåbentlig
også de kommende noveller.
Drag ind i Deanies verden – og nyd fortællingen Maxmilian & Det Lysende Træ

// Admin
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Maxmilian Bøgerne - af Deanie Mofjeld

Maxmilian
&
Det Lysende Træ

1. kapitel
Maxmilian stod midt i skoven, kiggede sig rundt og undrede sig over hvad han lavede der og
hvordan han var havnet der. Han vidste ikke i hvilken retning han skulle gå, fik øje på noget som
lignede en sti, men ikke en helt almindelige sti. Det var en sti tildækket af et prangende grønt lys,
noget han aldrig havde set før.
¨Hvad laver jeg her, sover jeg¨ tænkte han.

Maxmilian nev sig i armen og blev overbevist om at det ikke kunne være en drøm, efter som han
mærkede en sviende smerte der hvor han nev sig.
Maxmilian blev draget af sin nysgerrighed og begyndte at spadsere derhen af. Han stoppede op
lige før stien startede og vidste ikke om han skulle træde ud på den.
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Maxmilian Bøgerne - af Deanie Mofjeld
Han tog sig mod til og trådte et skridt frem og i samme øjeblik han træder ud på stien står han
pludselig i sit værelse. Han kigger sig rundt og tager sig undrende til hovedet.
¨Den er god nok¨ tænker han og orientere sig rundt i værelset.
Ligefrem står hans tøjskab, til højre hans skrivebord, bag ham hans seng, til venstre vinduet på
vid gab med plaffende gardiner.
¨Den er god nok, jeg er hjemme¨ tænker han.

2. kapitel
Maxmilian går ned af gangen på Hospitalet, han går hen til receptionen og spørger efter afdeling
7 og bliver ledt i den rigtige retning. På afdelingen går han hen til skranken og spørger efter stue
24 og finder hurtigt frem til den rigtige dør. Han stopper op inden han træder ind ad døren og
tager nogle dybe vejrtrækninger for at holde tårerne tilbage.
Hans mor blev indlagt på intensiv afdeling nogle dage forinden, hun havde det ildebefindende og

først nu har hun fået tilladelse til at modtage besøg, men kun af familie. Hver dag siden har
Maxmilian inderligt bedt, håbet og troet på at hun skulle få det bedre og først nu er der lidt
forbedringer.
Da han træder ind på stuen, får han pusten taget fra ham, der er slanger over det hele og hans
mors hjerterytme ses og høres på en skærm. Bip bip bip.
Det var en meget overvældende oplevelse for Maxmilian at se sin mor ligge der i
hospitalssengen, fyldt med slanger.
¨Mor, mor, jeg elsker dig, det er ok¨ siger han med tårer i øjnene og tager hendes hånd.
¨Jeg beder for dig hver dag og jeg tror på at du snart bliver rask og kommer hjem¨.
Trods chokket over synet af sin mor, er og har Maxmilian´s tanker dog stadig været fastsat på
drømmen natten forinden. Den mærkelige sti med det grønne lys, hvad var det?
¨Jeg må tilbage¨ tænkte Maxmilian inden han lukkede sine øjne for at sove for natten.
(Fortsættelse følger i næste måned!!)

Af Deanie Mofjeld
Journalist, digter og forfatter.
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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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