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Juni måned er over os.

Hvad har betydning i livet ?
Jeg tror en den aften hvor Danmark spillede deres første landskamp imod Finland, der blev meget 
sat i perspektiv. 
Vi glædes næsten alle ved fodbold, og ved det danske landshold, men den aften – der blev det 
hele lige meget. Den aften stoppede fodboldverdenen – jeg tror vi alle stoppede.
Det var uvirkeligt – Christian Eriksen faldt – og de billeder, det der foregik, er stadigt uvirkeligt, 
men fortalte så meget mere om mennesker end alt muligt andet.

Pludseligt betød fodbold intet – pludseligt stoppede alt.
Jeg så billederne – ikke på dansk TV, men på engelsk TV, så jeg så alt.
Jeg så hvordan sammenholdet trådte sammen. Jeg så hvordan enkelte spillere tog initiativ, og 
samlede hele holdet. Jeg så, trods at det var næsten for uhyggeligt, hvordan man arbejdede 
omkring Christian Eriksen, hvor effektive man var. Hvordan holdet dannede ring omkring Eriksen, 
noget som fortæller alt om menneskerne – hvordan de ville beskytte Eriksen fra omverdenen.

Det var uhyggeligt at se, uvirkeligt, og fantastisk at se hvordan spillerne reagerede. 

Det understregede to ting … livet er ikke bare XX (fodbold) – lev livet hver eneste dag – og som 
Sclerose.infos slogan har været igennem mange år – Det handler om at leve (både i dette tilfælde i 
bogstavelig forstand men ligeledes i overført betydning)

Nu er fodbolden i gang – Danmark er videre og mon ikke vi er mange der skal følge hvordan det 
går fremadrettet ………??

Forsættes på side 4
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WWW.SCLEROSE.INFO

http://www.sclerose.info/
http://www.sclerose.info/


Indhold
5 Kom så Danmark !

7 Bliv medlem af Sclerose.info

8 Knuste drømme – digt af Niels Rønne-Andersen

9 Sommer t-shirt

10 Undersøgelse om kognition under Covid – 1 del

15 Kognition – digt af Deanie Mofjeld

16 Webinar om kognition

17 Varme og søvn

20 Planlæg din ferie

22 Michelle-Malou Als – et ansigt

27 Sommer sol og varme

29 Bliv ansigt for Sclerose.info

30 Den kognitive pyramide – af Deanie Mofjeld

32 Nyheder fra hele verden på engelsk

33 Hvem er Sclerose.info

WWW.SCLEROSE.INFO

… det handler om at leve

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


Lederen fortsat …

Et par dage senere skete der for mig – min familie – min ældste søn noget endnu mere 
forfærdeligt.
En af hans bedste venner – A - kom ud for et meget alvorligt trafikuheld – hvor han overlevede på 
mirakels vis, men føren af bilen – J - som også er en ven (men ikke så tæt) omkom.
Det var ligeså uvirkeligt – men med en tragisk udgang.

Det var en meget slem ulykke, og jeg vil ikke gå i detaljer, men da ambulancen hentede vennen A, 
og kørte mod hospitalet der spurgte en af falckredderne – hvad er din fødselsdag ? Hvilket A 
svarede på, hvorefter falckredderen svarede – nej, det er i dag ! (så heldig var han)

Så det har været en meget underlig juni måned. … meget-

Juni er også måneden hvor de fleste af os er blevet færdig med at blive vaccineret, hvilket bringer 
mig til hvad dette blad omhandler meget … kognition.

For det første har der været meget snak om hvordan vi som scleroseramte har haft det igennem 
COVID perioden … mange har fortalt mig historier om hvordan de har haft det, og hvordan de føler 
at deres kognitive udfordringer er blevet større.

Jeg lavede en lille ”lomme undersøgelse” – og jeg har fundet ud af at mange af os scleroseramte 
har følt at loackdown under Covid har påvirket deres kognitive udfordringer.
Vi har lavet en undersøgelse – både overfor os scleroseramte, men også vores pårørende.
Blandt os scleroseramte har der været stor deltagelse, men det har været lidt mindre blandt de 
pårørende. Jeg er blevet kontaktet af en del pårørende som føler det har været 
grænseoverskridende at skulle deltage – hvilket er misforstået i det at det hjælper os 
scleroseramte at vi også høre hvordan vores pårørende ser os udefra.
Det er hjælp – intet andet.

Tiden vi går ind i nu og indtil september bliver præget af temperatur skift – og vi bliver udsat for 
en del omvæltning, det er derfor vigtigt at vi forbereder os, og ruster os så godt vi kan.

Derfor – find en masse inspiration i bladet – og se frem imod sommeren med positive øjne og 
humør –det er dejligt med sommer sol of varme (vi skal bae indrette os rigtigt)
Masser af lys er mange gange lig med masser af glæde og energi

2021, selvom det er et forsigtigt år – skal nok blive en god og dejlig sommer

Kim
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Fodbold samler os tit i Danmark.

Med alt det er er sket ved EM i år … så … kom så Danmark !!
Selvom alle siger de er vindere uanset hvad – og det er rigtigt … så … kom så Danmark !!

// Admin
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Jane, som kalder sig Nightbird (hendes scenenavn)  – America’s got talent – Amerika har talent.

Meget kort … fortalte Jane at hun vil synge en egen sang der hed ”It’s ok” – Det er ok.
Samtidig fortæller hun, at hun har haft kræft i nogle år og ”lige nu” har hun kræft flere steder i 
kroppen … men som hun sagde – og jeg blev ret målløs…

You can’t wait until life isn’t hard anymore, before you decide to be happy

Du kan ikke vente indtil livet ikke er hårdt mere, før du beslutter dig til at blive glad.

Det er sådan jeg tænker – og det er sådan jeg håber du tænker.
Jane – hendes situation er anderledes – men hendes tanker og udsagn afspejler mine tanker. 

… inspirerende  …

Kim

WWW.SCLEROSE.INFO

Utrolige ord – så sigende –

Sådan tænker jeg – men har  aldrig kunnet sætte ord på, på den meget direkte måde. 
Jeg så et klip fra America´s got talent (Amerika har talent) og så siger denne unge 

kvinde på 30 år – det …
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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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Knuste drømme

Årerne der forsvandt, drømme der blev knust.

Skåret væk, af smerteknivens hårde snit.

Hvad skete der? Jeg forstår det ikke.

Havde så mange mål, hvad jeg ville med livet.

Min interesse og passion, vejen til mine drømme.

Kampen og glæden, ved at nå målet, alt dette forsvandt.

Den smertefulde tomhed.

Står nu tilbage med sorgen og fortvivlelsen.

Tankerne og tårerne, når jeg ser mit spejlbillede.

Mine tankers forestilling om karriere, se verden – Komme væk.

Min salvation.

Sidder tilbage med, savnet til følelsen af at være tilfredsstillet.

Tomheden!

Hvor er min hylde? pladsen hvor anerkendelse og min status udspringer.

Der bevidner om, at jeg har opnået dette.

Humørets nedtur og smertehelvedet, hvem er jeg?

Mine ideers fundament, er nedbrudt.

Den bange og fortvivlende sjæl.

En anden vej fremad, synes så tåget.

Digt af Niels Rønne-Andersen fortsættes på næste side
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Har du fået købt din sommer t-shirt endnu ??

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

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

Besøg vores Butik / onlineshop

// Admin

HUG ME kampagnen – T-shirts her til sommer !

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


I juni har Sclerose.info lavet en undersøgelse – spørgeskema omkring hvordan vi 
scleroseramte har haft det under Covid19 – lockdown – og i perioden, hvor vi har skullet 
passe meget på.

Efter en lille forundersøgelse der viste at der har været en del der føler at hele denne 
periode med Covid har ændret deres kognitive udfordringer, besluttede Sclerose.info at 
lave en lidt dybere undersøgelse.

Den for undersøgelse viste at være rigtig.

På spørgsmålet om man som scleroseramt føler at ens kognitive situation/udfordringer 
har ændret svarede 45% ja – 30 % ved ikke rigtig – imens kun 25% svarede nej:

Det der mange gange sker når man kommer i en situation, som Covid, det vil sige en stor 
ændring, noget der er uforståeligt, noget man på et eller andet plan er bange for, så 
bliver man stresset. Stress som skrevet og sagt mange gange før, er ikke relateret til at 
man har travlt på arbejdet, det er en tilstand man år når man føler at man ikke kan 
overskue sin situation – man kan føle sig fortabt, at man bliver bange eller presset, at 
man ikke ved hvad man skal gøre. Det stresser en.
Ligeledes som skrevet før, om man arbejder, er flexjober, pensionist eller studerende så 
kan man sagens bliver stresset.

På spørgsmålet om man føler Covid har stresset, passer det med at ca. 23% svarer ja, ca. 
23% svarer en del, ca. 33% svarer lidt, og ca. 23% svarer nej.
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Sammenholdt med om man følersituationen har ændret sig passer det fint sammen.
Det er en følelse, og for nogen er den større end andre – nogen er mere opmærksomme 
end andre.
Men generelt har det haft en stor betydning

KOGNITION - UNDERSØGELSE
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Vi spurgte om nogle generelle informationer for at se hvem der besvarede og kort 
beskrevet:

82% kvinder, alle imellem 21-70 år gamle men hovedvægten 41-50 år (40%), 70% gift 
eller i parforhold, 70% bor IKKE alene, 75% har børn (20% ikke hjemmeboende), 22% 
fuldtids arbejdende (45% pensionister), ca. halvdelen bor på Sjælland og halvdelen i 
Jylland (ganske få besvarelser fra Fyn eller andre øer) – hvilket alt i alt passer ca. på de 
generelle statistikker der er omkring os scleroseramte (lidt flere på Fyn dog)

Med hensyn til at føle stress, passer det fint med hvor mange der har følt sig lukket inde.

WWW.SCLEROSE.INFO

Den følelse af at være fastlåst, at man ikke kan bevæge sig frit som man vil, den er med 
til at gøre en stresset, eller i hvert fald få en til at føle man har formindsket livskvalitet –
som igen forstærker dårlige følelser
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Når man sammenholder det med hvordan vi scleroseramte har kunnet møde mennesker 
under hele perioden, jamen så bekræfter det endnu mere den situation som vi har stået 
i.

I næste nummer af PDF bladet gå vi endnu dybere, men der er klare linjer i 
undersøgelsen der viser at det IKKE har været nemt for os scleroseramte. Ikke fordi det 
har været det for nogen som helst, men vi har været presset – og rigtig mange har følt at 
det kognitivt er blevet forværet.
Der hvor vi er lige nu – der hvor det hele ”åbner” igen, der viser undersøgelsen også – at 
vi er både bange for åbningen, men for pokker hvor vi glæder os (for nu skal vi ”leve” 
livet igen.
Sådan lidt bekymrende smil og glæde.

Samtidig – som du også kan læse i dette blad – der står vi overfor/midt i – hede, varme 
og dejlig sol, hvilket for rigtig mange er ensbetydende med, forringet søvn, varme kan tit 
give øget symptomer = dårligere kognition.

Derfor – HUSK – at den tid vi går i møde kan gøre tingende en smule mere besværligt, 
men det er vigtigt at vi holder vores fokus på det positive – nu kan vi bevæge os bedre !!
MEN – pas nu på jer selv.
Både med hensyn til vejret, men også Covid (som ingen ved hvordan det arter sig med)

Læs i bladet om gode råd til tiden vi gør i møde, om søvn og varme.

Og – i næste nummer går vi dybere i undersøgelsen.

Til sidst … og vigtigt 
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Alt for mange føler stadig kognition er et tabu.
Det er også svært at snakke om, for det er ikke synligt som sådan. OG, en del gange 
lægger man ikke selv mærke til de ændringer der sker – hvorfor vi i næste blad også 
bringer resultater fra vores pårørende.

Når noget er tabu, som kognition åbenbart stadig er – så skal vi debattere og snakke 
MEGET mere om det. Det fylder for rigtig mange – men stemme, råbet er for lille
Vi SKAL støtte hinanden, mere og bedre.

Når noget er tabu så bliver det også mange gange skjult – og det er skruen uden ende, 
mere skjult, mere tabu, stører problemer for de enkelte.

Sclerose.info har det som emne i år – og på grund af Covid er det blevet endnu mere 
vigtigt end før (hvis man kan sige det sådan)

Lad os hjælpe og støtte hinanden !

Gøres der nok ?

Scleroseramte er ikke den eneste gruppe. Folk med en varig sygdom er ikke den eneste 
gruppe.

Jeg ser med skræk frem til hvilke påvirkning dette har haft og har får de unge –
teenagerne, dem der er ved at forme deres liv. Jeg tror vi ser en gruppe unge, der om 
nogle år lider af angst og depressioner på en måde vi ikke kan forestille os.
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Annonce



Med kognition skal man træde varsomt,
for det kan godt være rimelig sparsomt,
med ordene der ud af munden flyver
og hjernen der efter ordene syder.

Du snubler over dine ord
og de vælter ud fra syd til nord.
Koncentrationen er ikke længere en dyd 
for du bliver uopmærksom ved den mindste lyd.

Du har pludselig skabt dit eget sprog
Et sprog som ikke gør folk særlig klog,
klog på det du prøver at sige
og man føler sig her som en lille pige.

Kognition kan godt være en hjerne vrider,
for hukommelsen ud af hjernen siver.
Styringsfunktionerne i hjernen ikke længere findes
og ved opmærksomhed kan de heller ikke tilbage vindes.

WWW.SCLEROSE.INFO

Af Deanie Mofjeld
Journalist, digter og forfatter.

Du har nu mistet din mentale energi
og du føler dig meget tom indeni.
Du føler dig pludselig meget træt
når din hjerne ikke kan makke ret.

Vågenhed spiller dig nu et puds
Og du føler dig som en struds
Du har lyst til at gemme dit hoved ned i puden
For at folk ikke skal se kluden

Kluden som du med dine øjne vil tørre
For du kan ikke længere tingene snøre
Tårerne i dine øjne presser på,
og du kan ikke med kognition spå.

Indlæring er heller ikke længere en dyd
og du kan ikke med det hele spille snyd.
Så du må acceptere det hele som det er
og det er ok at være lidt sær.
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Tidligere har Sclerose.info afholdt webinar omkring kognition, det første webinar – som blev 
afholdt i samarbejde med Gry Jungberg Møller Madsen – og Sanofi Genzyme

Hvis du ikke så det – eller hvis du gerne vil have en opfrisker, så følg nedenstående link – det var 
utrolig givende.

Følg dette link til Sclerose.infos YouTube kanal

https://www.youtube.com/watch?v=Mn0g7YOmnaE

http://www.sclerose.info/
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Nu kommer varmen rullende, den har allerede vist sig  – og med varmen følger hyppigt 
dårlige nætter … varmen begynder at holde en vågen. 
Man begynder at svede – eller en del føler at de får tiltagende urolige ben, ben der 
spjætter eller kramper.

Det er vigtigt at du allerede nu begynder at gøre dig klar, hvis du ikke allerede har i 
forbindelse med de første tropiske nætter der har været.

Et rigtig godt råd er at anskaffe sig en blæser, de findes i alle mulige højder og størrelser.
Lad være med at stille den så den blæser direkte på dig, for så øges risikoen for at man får 
sig en sommerforkølelse og det er ikke fedt.
Sæt den så den peger over imod et hjørne af rummet – måske lidt opad, for det skaber 
cirkulation i rummet hvilket gør at det pludseligt ikke føles på samme måde varmt.

Risikoen for dårlig søvn – betyder træthed i løbet af dagen, både fysisk of psykisk, og det er 
en rigtig dårlig rytme og man begynder at føle sig presset.

Der er selvfølgelig en risiko for at når man bruger en blæser, og får luften til 
at cirkulere så får man også støv og pollen til at gøre det samme. Så hvis du 
er allergiker skal du lige være opmærksom på det.
Det kan også tørre slimhinderne lidt, det er også derfor det er vigtigt at den 
ikke peger direkte på dig.

Søvn er meget meget vigtigt, det ved vi alle!
Dårlig søvn er mange gange ensbetydende med en kommende dårlig dag eller
dage derefter. Og når du kan gøre noget for at ændre det  så skynd dig.

Der findes mange steder man kan købe en blæser – men en ting er helt 
sikkert, jo længere du venter jo stører risiko for at der er mange andre 
der har fået samme ide … og så er der udsolgt!
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Varme – kognition – sclerose

Det er ikke verdens bedste cocktail de tre ting sammen.

I løbet af den meget varme sommer er der rigtig mange scleroseramte der har følt at de 
kognitivt har haft det skidt. Vi har skrevet og talt med mange – og har sagt det samme hver 
gang, år efter år …. det er helt normalt !! – vær ikke bange. 

Som oplyst tidligere, både her i PDF-bladet, på hjemmesiden og i Facebook gruppen, så 
bliver dine symptomer værre i varmen. Dit centrale 
nervesystem bliver ophedet og alle de symptomer du hr eller har haft fysisk bliver forværet.

Sådan gør det sig også gældende med din kognition.
Dine kognitive problemer eller udfordringer eller hvad du vil kalde det bliver forværet. Det 
er ikke noget der bliver- men det kan klart gøre en bange.

I mange år har man lavet mange forskellige undersøgelser – bl.a. i 2012 hvor man i USA 
beviste at ”almindelige” mennesker overfor scleroseramte – der var de scleroseramte 70% 
langsommere til at udføre opgaver hvor man skulle bruge sin koncentration, opgaver med 
flere ting samtidig eller hukommelsen. Der har været mange lignende undersøgelser siden 
som har bevist mere eller mindre det samme – men i bund og grund handler det om at det 
centrale nervesystem – og hjernen blive ophedet og ”kommunikationen” bliver 
langsommere- delvist afbrudt.

I øvrigt – mange der ligger og slikker sol de halv eller helsover. Det er fordi man bliver 
doven – gider ikke – kan ikke… ens krop og system bliver langsom. Igen som det er så tit –
for os scleroseramte der skal man gange det hele med 5 – 10, så kan du se hvordan man 
har det som scleroseramt.

Så hvis du har følt – og føler – at du ikke har kunnet lave din kryds og tværs, sudoku eller 
har været særlig god til at deltage i samtaler med flere på en gang – så har du her fået 
forklaringen – hvis du ikke allerede vidste det.
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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. Det er IKKE kun en en-gangs rabat. Det er i fremtiden den pris du betaler

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

Planlæg planlæg planlæg … i god tid !

Mange gange hører man om byer forskellige steder 
i verdenen der ikke er handicap venlige. Man det er 
nødvendigvis ikke altid rigtig – selvom det altid er 
godt at lytte til andres erfaringer.

Her i 2021, som i 2020 der er der mange der bliver i Danmark.

Hvis du skal ud at rejse og du bruger kørestol eller har gangbesvær – så sæt dig ned og læs om den by 
eller sted du skal til, om det er i udlandet eller i Danmark.
Kig på de udflugtsmål der er – og planlæg din(e) dag(e) 

Ved alle hoteller eller turistmål der er der altid nøje forklaret om der er mulighed for elevator – eller 
hvordan adgangsforhold er til svømmepøl, restaurant, cafeer, broer, 
strøget, de historiske udflugtsmål eller seværdigheder.

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

Samtidig skal du også planlægge den energi du bruger. For det er aldrig 
rart at løbe tør for energi midt i en udflugt – og det passer altid med at 
det er lige før man skal se Eiffeltårnet eller Rundetårn eller lignende.
Sørg for at du planlægger sammen med din familie eller rejse karmarater 
– at der er hvile periode, og.

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

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

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

http://www.sclerose.info/
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Book dit hotel og rejse i god tid!
(Hotel Titanic ovenfor … det vides ikke om de har handicapvenlige værelser … men …wow…)

Det er hyppigt billigere at være ude i god tid med booking.
Hvis man skal på storbys ferie – er der på næsten alle hoteller kun meget 
få handicap venlige værelser (1 værelse … 2 værelser … måske 3 værelser)
De bedste hoteller – både kvalitet og pris – bliver altid booket tidligt.
Det bedste råd som Sclerose.info altid har givet er … Book din sommerferie 
i december (hvis det er muligt for dig – og det er altid nemt at sige her lang 
tid efter)

Bestem hvad du vil se (sammen med familie og/eller venner selvfølgelig)
Gå ind på internettet og læs om stedet – museum, stationer, hoteller mm. Mange steder er der 
ramper – lave kantsten eller ingen – elevator … sørg for at have lavet dit hjemmearbejde… så 
forløber ferien meget bedre og problemfrit – og der er ingen stress for dig.
HUSK – at det er ikke alle steder der har handicap information – og derfor kan det være en god ide at 
sende en e-mail til det sted man skal se eller bo på – for at sikre sig. (eller ringe)

Hvad nu hvis ?
Selv om alt er planlagt – eller du har prøvet at planlægge det hele – så lav dig selv en plan for 
“Hvad nu hvis…”
Det er altid rart at have en med – eller familie med – der kan træde til hvis noget går galt.
Stadigvæk er det altid en god ide at have tænkt over hvad man lige kan gøre hvis et problem som 
f.eks. ens kørestol går i stykker (elektrisk), varme problemer osv. osv. .
Sørg også for at du har tegnet en rejseforsikring eller udvidet rejseforsikring – men sørg for at have 
talt med det forsikringsselskab denne er med for at sikre at du er dækket trods sclerose.

Hav en dejlig ferie ! :-)

Hotel Titanic Beach Lara, Lara, Antalya, Turkey
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I denne måneds udgave af vores PDF blad har vi den ære at præsentere Michelle-Malou 
Als. Vi er meget glade og taknemmelige for hendes deltagelse i ´De 1000 Ansigter´.

Jeg syntes der har været lidt stille herinde på det sidste og vi mangler stadig en masse 
frivillige til at stille op til `De 1000 ansigter´.

Vi alle er ramt på forskellige måder og vi takler det, at have og leve med sclerose, på 
forskellige måder. Da sclerose jo har 1000 ansigter, så har vi brug for så mange af jer 
derude til, at dele jeres erfaring og historie med det, at leve med sclerose. Desto flere vi 
kan spejle os i, eller for den sags skyld, få gode råd af, desto mere føler vi os forstået, set 
og hørt.

Vi har brug for jer alle, så 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 (som scleroseramt eller pårørende) og 
hjælpe andre med sclerose, så skriv gerne på denne mail: 
Deanie@sclerose.info

Deanie Mofjeld

Journalist, digter og forfatter.

WWW.SCLEROSE.INFO
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Navn:

Michelle-Malou Als

Alder:
38

Bor I:
6650 Brørup

Hvornår fik du din diagnose?
April 2020

Hvad var dine første symptomer?

Jeg vidste faktisk ikke jeg var syg. Har haft en blodprop i 2013, så troede min træthed, en 

ualmindelig lammende træthed, var fra min blodprop. Så i 2020 fandt min fertilitetslæge og 

stofskifte læge ud af, at mit blod så underligt ud, kom i scanning, hvor man fandt ud af, at jeg 

havde sclerose i dvale. Det kunne man ikke gøre så meget ved, andet end at holde øje med 

det. Så ved sidste scanning, var der kommet lidt flere pletter – Nu kunne man gøre noget med 

det.

Hvilke tanker og følelser gjorde du dig da du fik diagnosen?
Jeg var egentlig forberedt på det, da der kom forholdsvis en hurtig indkaldelse til sygehuset. 
Det er ikke sådan jeg tænkte ”SHIT!”, for lægerne og sygepersonalet har gjort meget ud af, at 
jeg sagtens kan arbejde, leve og have et helt normalt liv. Så det prøver jeg så på, så godt jeg 
kan, og håber på, at de har ret.

Et af sclerosens 1000 ansigter: 
Michelle-Malou Als, 38 år

WWW.SCLEROSE.INFO
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Hvordan fik du fortalt din nærmeste familie og omgangskreds at du havde sclerose?
Jeg sagde det som det var, de har jo været forberedte på, at der måske kom noget på et 
tidspunkt. Min far var rigtig ked af det, for han synes det er synd for mig. Men da jeg ikke har 
nogen (endnu) forhindringer på min vej, så er han ikke ked af det, i hvert fald viser han det 
ikke. Min nærmeste er ualmindelige forstående, for de har jo godt vidst, at jeg har været så 
uhyggeligt træt. Men samlede dem alle sammen og fortalte det som det var.

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

Min far blev meget meget ked af det, men han har altid været lidt pylret omkring sine børn. 

Men der har ikke været nogen miner, de har været virkelig forstående. 

Min chef har givet mig 2 arbejdsdage hjemme og muligheden for at trække mig tilbage, når 

hovedet driller. Det er hende jeg har været mest imponeret over – Hele min ledelse, har været 

ualmindeligt forstående, for jeg har været ærlig hele vejen igennem. Så de har fulgt med på 

sidelinjen. 

Hvilken form for sclerose har du?
Jeg har attakvis sclerose

Hvilken medicin får du?
Tecfidera 2x240 mg

Har du nogle former for bivirkninger af din medicin?
Da jeg startede på medicinen, begyndte hele min krop at klø, så har man pludselig meget hud. 
Så fik jeg en hamrende hovedpine, diarre og opkast. Men alt dette er ovre nu. Nu har jeg kun 
til tider, en ualmindelig form for indre raseri, hvor jeg slet ikke kan falde ned igen. Men det går 
heldigvis over igen, når jeg lige har trukket mig væk, fra den situation som har fået mig til at 
eksplodere.

Har du skiftet medicin / behandling?
Nej

Hvorfor har du valgt denne medicin / behandling og har du selv haft indflydelse på valget?
Jeg har ikke selv valgt medicinen, den blev valgt for mig. Men har været ualmindelig glad for at 
starte på den, for jeg er overhovedet ikke træt længere og sover ikke til middag længere. 

Tager du nogen former for alternativ medicin?
Nej

Hvor tit bliver du MR-skannet?
Hvert halve år

Hvor mange skanninger har du haft og hvornår var den sidste?

Jeg har haft 4 indtil videre, den sidste i marts 2021

Taler du og din neurolog om din udvikling i sclerosen ud fra dine skanninger?

Ja, det gør jeg. Jeg er og skal være interesseret i, hvad der sker i hovedet på mig

http://www.sclerose.info/
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Hvordan påvirker din sclerose din hverdag?
Indtil nu har den ikke påvirket min hverdag, andet end de gange hvor jeg har været på 
sygehuset. Men jeg synes faktisk ikke den har påvirket min hverdag.

Har du accepteret din sclerose og hvordan takler du det?
Ja, det har jeg. Prøver at se livet på en positiv måde, jeg træner 5-6 gange i ugen, spiser sundt 
og sørger for, at få det bedste ud af dagen.

Hvad er din beskæftigelse?
Jeg arbejder som funktionær i Udlændinge og Integrationsministeriet i SIRI, 37 timer pr uge.

Hvad arbejder du med eller arbejdede med?
Jeg er ansat på fuldtid ved SIRI, hvor jeg arbejder med EU-borgere, som kommer til Danmark.

Hvilke uddannelser har du?
Jeg har en merkantil i offentlig administration og tidligere en uddannelse som 
tandklinikassistent – Men det var simpelthen for kedeligt for mig.

Hvad er dine fritidsinteresser eller hvad har det været?
Jeg svømmer, dyrker fitness, vægtløftning og spinning.

Har du ændret dig efter diagnosen og på hvilke måder?
Det synes jeg ikke – Men det er jo svært at sige. Men nej, det synes jeg ikke.

Hvordan føler du at du er som menneske i dag?
Jeg forstår bedre, hvorfor jeg til tider er træt, når jeg er det, så smider jeg lige det jeg har og 
sover 1 times tid eller lige trækker mig fra mine opgaver og lige tager en pause.

Får du vredesudbrud og hvad gør det for dig både positivt og negativt?
Nogen gange, prøver på at trække mig inden det sker, men når jeg får dem, så kan jeg slet ikke 
styre dem og bliver nød til at gå væk.

Hvad gør dig glad?
Det gør mig glad at være sammen med folk, som ikke behandler mi som en der er syg. 

Hvad gør dig vred?
Det er meget forskelligt – Det kan jeg ikke give et korrekt svar på.

Træner du og hvor tit træner du?
Jeg træner og ca. 5-6 gange i ugen

Hvordan påvirker træning dig positivt eller negativt?

Træning gør mig mere vågen, hvis man kan sige det på den måde. Jeg er mere aktiv, når jeg har 

fået trænet.

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 siger til mig selv, at der er andre der har det værre end jeg har det, smiler – også selvom 
det er svært og får det bedste ud af dagen. Jeg har ikke noget at være ked af, da jeg sjældent 
har det skidt og en stiv lillefinger, kan jeg sagtens leve med.

http://www.sclerose.info/
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Lever du efter sclerose principperne med kost osv. og kan du mærke en forskel på før og efter?
Jeg har levet efter dem, uden jeg har været klar over dem i over 2 år. Det har hjulpet rigtig 
meget på min vægt, har tabt 32 kg på 1 år, samt jeg prøver at få søvn, den rigtige kost og 
motion ind – hver dag. Jeg har skemalagt mine dage, så synes jeg det giver mere overskud for 
mig.

Hvad har din sclerose givet dig af positive oplevelser eller nye hobbyer?
Jeg har ikke vidst, at der var så stort et fællesskab, samt at min egen læge har kontaktet den 

lokale fysioterapeut, så jeg kan få vederlagsfri træning. – Men synes ikke jeg har fået nye 
hobbyer – Men den mest positive oplevelse jeg har, det er hvor acceptabelt alle i min 
omgangskreds er, når jeg har fortalt dem, at jeg gerne vil deltage i et eller andet, men hvis jeg 
bliver træt, så trækker jeg mig. Det har de været ualmindelige forstående overfor. 

Hvad har din sclerose givet dig af negative oplevelser eller hobbyer du har måttet give afkald 
på?
Ikke noget - Endnu

Livet har mange farver, hvad var din farve før diagnosen og hvad er den nu?
Min har altid været grøn, da jeg ser grøn som håbets farve

Hvad synes du er det bedste ved at have sclerose og hvad er det værste?
Det værste ved sygdommen, er altså trætheden og så at man ikke ved hvad fremtiden bringer. 
Det bedste ved min sygdom, er at jeg ikke er så fandens træt hele tiden længere. Men det er jo 
nok ret godt, for så virker medicinen jo.

Hvor er du om 5 år og hvad er din største drøm?
Om 5 år, har jeg købt mig et hus og jeg har stadig mit arbejde.

Har du et godt råd til nye eller gamle med sclerose?
Jeg ved ikke om mine råd er gode. Men lad vær med at sætte dig ned i et hjørne og græd, men 
grib muligheden for at få det bedste ud af dit liv og lev med sygdommen, lad ikke sygdommen 
bestemme over dig.

Hvad syntes du om det job sclerose.info laver?
Jeg synes det er fedt.

Fortæl lidt om dig selv og dit liv indtil nu?
Hmm jeg er 37, snart 38 år, har aldrig sådan rigtig været syg, men når jeg har været det – Har 
det været ret alvorligt. Men jeg har altid fået det bedste ud af tingene. Det lyder så rosenrødt, 
det er det ikke. Men livet har lært mig, at prøve på at se positivt på tingene og ikke skyde 
skylden på andre og ting, som man ikke selv kan gøre noget ved. Jeg er egentlig et ret smilende 
menneske, prøver på at tage tykt pis på alt, det er med til at få mig igennem dagen ☺ Men jeg 
har prøvet alt fra at være selvstændig med værtshus, til at tage mig en anden uddannelse, da 
jeg kedede mig der hvor jeg var. Jeg kan godt lide udfordringer og synes de er sjove at have og 
få.
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Sol sommer, varme … jubiiiiiiiiiiiii…. Sådan da !

Så !!! … er det snart tid til det igen…. Det er faktisk i gang jo

Sommer, sommer og sol. 
Havet og blæsten og duft af kaprifol. 
Sommer, sommer og sol. 
En himmel så blå som viol.…

Som Birthe Kjær så smukt sang det … 
- og nu kommer sommeren roligt men sikkert til Danmark.

HUSK … at der kan komme reaktioner. Husk at din krop kan reagere bade på temperaturen, 
sol, alt det skift det nu sker.

Så ..... lad os lige kaste os alle sammen på stranden.
På med badebukser/bikini og afsted, lige om lidt, hvis du ikke har været afsted

Men… med skiftet i vejret sker risikoen for at kroppen ikke kan følge med.
Det kan gå for hurtigt.
Kroppen skal bruge ”mange” dage eller uger på stille og roligt at vende sig til at være i sol 
og varme.
Ellers er risikoen meget stor for at kroppen reagere kraftigt (man får det dårligt, man bliver 
sløv, ens symptomer bliver forværet meget hurtigt) 

Alle med sclerose ved at når kroppen bliver varm så forøges/forværres symptomer, det 
centrale nervesystem bliver ophedet (overophedet) – resultat, du får det skidt.

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


WWW.SCLEROSE.INFO

Brug nogle dage på at vende kroppen. I stedet for at tilbringe 2 timer i solen eller mere – så 
start med 30 minutter – find skygge – og du vil fornemme at kroppen blev sløv, men den så 
vender
tilbage til almindelig tilstand. Så kan du tage 30 min mere, men HUSK – hvis du gør det for 
mange gange så kan kroppen reagere negativt, få hovedpine osv. (og det er kun få du kan de 
første
dage)

Respekter din krop for dit eget bedste.
Og kroppen er klog – den reagere på en tilstand som er anderledes end den kender 
(årstiderne) – og ved at gå i slowmotion (lukke lidt ned) – så beskytter kroppen dig (måske lidt 
underligt at
forstå, men kroppen forsvarer dig )
Og lige nu hvor vi er på stranden – så HUSK for pokker !!! (jeg råber lige !!!)
Solcreme – og lad være med en faktor 4 altså !
VAND – drik vand vand vand. Når du drikker vand passer du på din krop (hold dig fra 
alkoholiske drikke i solen og varmen, det har INGEN positiv effekt og skader kun din krop)
SKYGGE – sørg for at du er i nærheden af skygge. Bevæg dig ind i skyggen hyppigt –pas på din 
krop!
Du kan evt. have en lille spray stående med vand i, som du gentagne gange sprøjter henover 
dine håndled, ankler, nakke, dine arme og ben. Det køler dejligt

HVIS DU FÅR DET DÅRLIGT - det som normalt betegnes som solstik eller en solstik lignende 
tilstand – så sørg for med det samme at nedkøl dine håndled og dine ankler (og evt. din nakke)
Et stykke stof som du putter vand på - masser af vand – og put på som omslag. Skift dem eller 
hæld mere vand over meget hyppigt. Når din krop begynder at fungere igen – så søg indenfor 
og slap
af på sofaen. Du vil ganske givet for en reaktion, og føle du har det dårligt, hovedpine, træt. 
Det tager noget tid. Drik masser af vand
NYD nu sommeren – nyd det gode vejr – men husk at passe på dig selv og din krop
Sommer og sol giver generelt øget livskvalitet og bedre humør, så det gælder om at få gode 
oplevelser.
Slutteligt omkring sol og sommer – det er vigtigt at huske at vi alle sammen reagere anderledes 
overfor sol og sommer og varme end andre. Der er INGEN facitliste desværre.
Det ville så meget nemmere ville det ikke ? ...
Men sådan er det jo med sclerosen – uforudsigelig og der er ikke 2 ens scleroseramte
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Siden 2013 har Sclerose.info portrætteret forskellige scleroseramte, for at vi hver I 
sær kan se, at vi ikke er alene I verden. Vi er ikke de eneste. Det er “mange” af os.
Samtidig har vi via historierne ville fortælle at sclerosen ikke tager hensyn hvem, 
alder, køn, stilling, osv osv.

NU – vil vi også gerne I gang med at portrættere vores pårørende
Halvdelen af sclerosen bæres ar vores pårørende

Derfor – er du pårørende og har lyst til at blive et af vores 10000 pårørende ansigter, 
så skriv til admin@sclerose.info

Eller skriv til Deanie Mofjeld i Facebook gruppen eller på mail deanie@sclerose.info

http://www.sclerose.info/
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Kognition

Kognitive forstyrrelser påvirker hjernens evne til at huske og bearbejde informationer.
Symptomer på kognitive forstyrrelser kan f.eks. være indlæringsvanskeligheder, problemer
med den kortvarige hukommelse, samt andre kognitive problemer.
De kognitive problemer vi med sclerose oftest lever med er:
- koncentrationsbesvær
- mental træthed
- nedsat tempo i tanke og tale
- problemer med at lære og huske
- svigtende overblik og evne til problemløsning
- manglende initiativ

Se ovenstående ´Den kognitive pyramide´.

Vi med sclerose har det generelt svært med: 
- at overskue mere end én ting ad gangen 
- mindre udholdenhed og pludselig træthed midt i en aktivitet 
- tendens til let at blive afledt fra det man er i gang med 
- besvær med at huske eksempelvis aftaler, hvad der lige er blevet talt om, en besked eller 

et telefonnummer 
- langsommere tankegang 
- mindre overblik i arbejdssituationer, spil, trafik og lignende 
- besvær med at se løsningen på forskellige problemstillinger 
- problemer med at tage sig sammen og komme i gang med noget generelt

http://www.sclerose.info/
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Der ligger så meget i det, at være kognitiv ramt og der er så mange ting som der ikke længere 
er muligt, såsom at læse en god bog, nå at læse undertekster på film osv. 
Det er svært at holde koncentrationen og især når der kommer udefra forstyrrende 
elementer. Selv det at skulle på det lille hus for at tisse. 

I gamle dage kunne man tage toiletpapir imens man tissede og det er desværre ikke længere 
muligt, for så stopper tissetåren og man skal koncentrere sig på ny om at skabe kontakt til 
blæren og ikke nok med, at man skal sidde bomstille, så hjernen kan koncentrere sig med at 
få forbindelse til blæren, så skal der helst også være bomstille. 
Her endnu et irriterende element, ved at være kognitivt ramt, hvis man f.eks. skal lave puha, 
så kan man ikke (som i gamle dage), gøre begge dele samtidig (tisse & nummer to), da 
hjernen kun kan koncentrere sig om en ting ad gangen. Så her kan man ihvertfald ikke spare 
på sin energi.

Du kan også rende det ene sted hen for at hente noget og så glemme hvad du skulle hente i 
det øjeblik du kommer derhen. Du laver påmindelser eller små sedler og så gudhjælpemig 
med, at du også glemmer at kigge på påmindelserne eller dine små sedler.

Jeg ved, at de fleste med sclerose lider af kognitive forstyrrelser, på den ene eller den anden 
måde. Man må jo desværre bare leve med det på bedste vis og huske at træne og øve 
hjernen med f.eks. at huske, her kan vendespil være godt, kryds og tværs, sudoku eller 
ordspil. Det er helt op til den enkle person hvad der resonerer til dem, men det er (i min 
verden) vigtigt, at holden hjernen ved lige, på den ene eller den anden måde.
At være kognitiv ramt, kan til tider være hårdt rammende i hjertet, men husk at bevare det 
positive sind, for det at være positiv, vil jo til sidst altid vinde over det negative. 
Tænk, vær og lev med et positivt sind, samt med en positiv tilgang til livet.

Af Deanie Mofjeld
Journalist, digter og forfatter.

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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Researchers link “genetic signatures” of bacteria in the human gut to multiple diseases
We are truly never alone, not even within our own bodies. Human beings play host to trillions of 
bacteria, fungi, viruses, and other microorganisms that make up the human microbiome. In recent 
years, the mix of these resident bacteria, and the presence of specific bacterial species, has been 
linked to conditions ranging from obesity to multiple sclerosis.

MS symptoms often appear long before the diagnosis, study finds
Years before they are diagnosed, persons with multiple sclerosis (MS) make significantly more visits 
to doctors and hospitals than others. Specialists have recently discussed whether this might 
represent a preliminary phase of MS – known as a prodrome. A research team at the Technical 
University of Munich (TUM) has now published results of a study suggesting that, in many cases, the 
complaints may relate to unrecognized early clinical MS events.

Researchers confirm new drug development route for treating multiple sclerosis, asthma
Brazilian researchers who study a native venomous fish have confirmed a route to drug development 
for the treatment of chronic inflammatory diseases such as multiple sclerosis and asthma.

Nyheder fra verdenen

Tiny 3D brain models could accelerate drug research for multiple sclerosis
Tiny 3-D models that mimic vital aspects of the human nervous system have been developed in a step 
that could accelerate drug research for neurological conditions such as multiple sclerosis (MS).

Simple sugar could play a key role in the development of progressive MS
Multiple sclerosis, or MS for short, manifests itself slightly differently in each person - which is why 
some call it "the disease of a thousand faces." Arguably the worst manifestation of MS is its chronic 
progressive form. Unlike the more common relapsing-remitting variant (RRMS), in which sufferers are 
often symptom-free for months or even years, patients with the primary progressive form of the 
disease (PPMS) see their condition steadily deteriorate with no remissions.

Simple sugar possible therapy for repairing myelin in multiple sclerosis
N-acetylglucosamine, a simple sugar found in human breast milk and sold as an over-the-counter 
dietary supplement in the United States, promotes myelin repair in mouse models and correlates 
with myelination levels in multiple sclerosis patients, according to a new study.

Multiple sclerosis as the flip side of immune fitness
About half of the people with multiple sclerosis have the HLA-DR15 gene variant. A study has now 
shown how this genetic predisposition contributes to the development of the autoimmune disease 
multiple sclerosis in combination with environmental factors. The decisive factor is the shaping of a 
repertoire of immune cells which - although they are effective in fighting off pathogens such as 
Epstein-Barr virus - also attack brain tissue.
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Om foreningen Sclerose.info
www.sclerose.info
Mail: admin@sclerose.info
Sclerose.info er en forening stiftet i september 2002.

Formål:
"Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og forståelsen af sclerose og 
sygdommens indvirkninger for 
herigennem at forbedre vilkår og muligheder for scleroseramte og deres pårørende i 
Danmark.
Herudover er det Sclerose.infos mål til stadighed at formidle den nyeste information 
om sygdommen, dens 
indvirkninger, forskning i behandlingsmetoder og pleje for herigennem at forbedre de 
scleroseramtes muligheder 
for at tage bedre stilling til sygdom, behandling, fremtidig tilværelse og generel 
situation".

Foreningens har nogle vigtige grundholdninger, som er:
"...det handler om at leve"
Det er meget vigtigt, at vi øger det menneskelige i debatten omkring sclerose.
Alle der har sclerose ved, hvor vigtigt det er, at det menneskelige kommer med. 
Scleroseramte er ikke blot en gruppe 
syge mennesker, men mennesker med hver deres individuelle historie.

"Patientens eget valg"
Vi mener, at man skal give de scleroseramte al relevant information for at de derefter 
selv kan træffe deres egne valg.
Vi mener naturligvis, at man skal stille spørgsmål og søge råd og vejledning. Dette gøres 
bedst, hvis man har et udgangspunkt - en viden at basere sine spørgsmål på.
Vi mener, at information og viden vil kunne øge ens handledygtighed og beslutsomhed, 
og derved forbedres den scleroseramtes kår.

"Du er ikke begrænset selvom du har sclerose"
Når man får sclerose, sker der en masse ikke mindst mentalt.
Vi mener, at det er vigtigt at få budskabet om at du ikke er begrænset ud til folk. 
Mulighederne er stadig mangfoldige og store. Det kan være man skal gå en anden vej 
for at nå dem eller se nye muligheder vokse frem.

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

Sclerose.info
...det handler om at leve
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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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