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…og vi står stadig i en krig … mærkeligt at skulle skrive det igen igen igen … men det er vi.
Og det tyder på at det skal jeg skrive i en del måneder endnu :-/
Forfærdeligt at så mange mennesker lider og dør !
Den russiske præsident er stadig rablende skør – og man går jo lidt og venter på der sker et 
eller andet med ham – gør man ikke ? (måske er det bare et ønske …..)
Os – den vestlige verden går på line. Som jeg skrev i sidste måned så prøver vi isenkram af, og 
det bliver mere og mere avanceret, så tanken om at vække bjørnen har da slået mig.  Dette er
ikke en hverken politisk debat eller organ – men det påvirker jo verden og det samfund vi
lever i rigtig meget – man skal vel bare kigge på priserne alle steder skal man ikke …
Lad os håbe dette vanvid ender snart … 

Juni måned har været over os, vi tikker ind på de sidste dage.
Ferien planlægningen er i gang – jeg håber alle har nået at købe billetter ellers ser det lidt
skidt ud. Ferien og afslapning – og varme og skygge, det hænger sammen. Nu SKAL vi være 
der for familien, venner. Det bliver dejligt – og for nogen der bliver det lidt en slem tid med
vejret.
Det handler dette blad meget om – ferien planlægning vejret varmen søvn kognition – det
hænger meget sammen.

Denne måned byder vi også Bernhard Nordentoft velkommen i Sclerose.info til et lidt tættere 
samarbejde eller fællesskab. Bernhard har skrevet bogen ”Tro, håb og kærlighed i sklerosens 
tegn” som mange sikkert ved… en meget ærlig og direkte bog om hans liv – og sclerose.

Normalt er juni udgaven af PDF bladet meget læst.
Det skyldes at mange tager bladet med på ferie, uanset om ferien er i Danmark eller udlandet.
Det giver også lige en mulighed for at jeg kan skrive at dette PDF blad bliver læst online eller 
downloadet mere og mere, noget der er med til at understrege vigtigheden af dette PDF blad.
Det er godt 9 år siden at det første PDF, i 2013
Der har været utrolig mange artikler, ansigter (artikelrækken, De 1000 ansigter), debatter og 
informationer om sclerose.

Fortsættes på side 5 …

Forord 
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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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PDF bladet var et initiativ der blev skabt fordi at Sclerose.info gerne ville nå ud på en anden 
måde.
Hjemmesider havde ændret sig, kommunikationsmåden havde ændret sig, og det var blevet 
tid til at lave en gammeldags blad, men i nye klæder igennem et elektronisk PDF blad.
Alle læser elektronisk – og det er på telefonen eller iPad/tablet eller ens laptop.
Der er ganske få der elsker at have et rigtigt blad i hænderne – de printer bladet ud, eller de 
dele de gerne vil læse.

På mange måder er bladet blevet foreningens kommunikation, sammen med vores lukkede 
Facebook gruppe, som er debatten i dag.

PDF bladet startede med at udkomme 4 gange i 2013 – nu udkommer det hver måned.
Bladet har ændret sig flere gange i designet og vi lytter altid til de gode råd vi får – om 
udformning (skrift, typografi, overskuelighed og meget mere) og naturligvis også om indholdet

Hvis du har nogle gode råd eller input kan du skrive i Facebook gruppen, eller du er som altid 
velkommen til at skrive til admin@sclerose.info eller direkte til mig på kim@sclerose.info

Sommeren er her og fra alle os i admin til alle jer derude … hav en rigtig dejlig sommer.
Nyd det – få fornyet energi – nyd familien og venner

Kim

Forord fortsat …  
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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 varme dage og 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.
Det er helt normalt !! – vær ikke bange. 

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

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

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

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

Så hvis du har følt – og føler – at du ikke har kunnet lave din kryds og tværs, sudoku eller har 
været særlig god til at deltage i samtaler med flere på en gang – så har du her fået forklaringen 
– hvis du ikke allerede vidste det.

// Admin
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Han behøver ikke så meget introduktion, men alligevel …
Velkommen til Bernhard Nordentoft i Foreningen Sclerose.info.
Bernhard er forfatter, IT mand og et menneske med en masse gå-på-mod

Bernhard og Sclerose.info har aftalt at vi begynder at ”skrive lidt sammen”. Udveksle kreative 
ord, meninger og holdninger, og snakke meget mere om Bernhards bog ”Tro, håb og kærlighed i 
sklerosens tegn”

Det bliver rigtig spændende og sjovt siger Sclerose.infos formand Kim G. og fortsætter Vi har talt 
sammen og skrevet sammen et par gange, og den måde som Bernhard skriver sin bog, og den 
ærlige og direkte måde som Bernhard er på, passer helt i tråd med den måde Sclerose.info og 
alle vores skribenter skriver og er. Jeg glæder mig rigtig meget til vores samarbejde og jeg glæder 
mig rigtig meget til at lære fra Bernhard om livet, positivitet, fandenivoldskhed, det at være i livet 
på trods (af sclerosen).

Vi håber at alle byder Bernhard velkommen i Sclerose.infos team og glæder os meget til vores 
fælles rejse

Du kan læse uddrag fra ”Tro, håb og kærlighed i sklerosens tegn senere i dette PDF blad

// admin
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Forandringens Yin og Yang.

Mørket mistede kraften, lyset fandt vej

Øjets nuance løse syn, naturens farveglans

Klimaets påvirkning, forandringens motorvej, vejrets fingerpeg.

Hvad der var engang, ændrede sig

Kroppens forandring, jeg forstår det ikke

Det basale, ikke længere en leg.

Livet er flygtig, ens fokus forsvandt

Drømme du havde, håbet blev utydeligt

Fandt nye veje, skuffelsen man overvandt.

Verdens indhold er anderledes, end før

Menneskeheden er forandret, mit syn er

Nye tider, veje, hvis menneskets tør.

Lykken kan komme, humørets positive indhold

Livets orakel, forandringens Yin og Yang

Dårligdommen skal ikke forblive et forhold.

digt af Niels Rønde-Andersen
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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.

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.
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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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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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Uddrag fra bogen – Tro, håb og kærlighed i sklerosens tegn, af Bernhard Nordentoft
Som tidligere skrevet i dette PDF blad har vi aftalt med Bernhard at vi kan bringe uddrag fra han 
utrolig ærlige bog om livet – her kommer det første, med et strejf af sommer varme … 

Udklip fra bogen: Tro, håb og kærlighed i sklerosens tegn, afsnittet ”Kærlighed”

…….. Vi er midt i august, og lyngen er lilla og vild over hele sommerhusgrunden. Sommerhuset 
er gået i arv gennem generationer, og vi ejer det i fællesskab med fire af mine søskende og 
min fætter. En fantastisk løsning for mig, som ikke fysisk kan bidrage til arbejdsdage længere. 
Til gengæld passer jeg booking fra sommerhusets hjemmeside. Disse enormt varme dage 
sidder jeg mest indenfor, da jeg bliver for groggy af den fugtige danske varme. Men jeg tager 
gerne lidt svimmelhed for at sidde ved siden af Rikke 20 minutter i heden og drikke kaffe. Og 
jeg kan manøvrere rundt, så jeg får lidt af parasollens skygge med.

Jeg prøver igen, mere direkte: ”Er det ikke dejligt, du lige fik en kop 

kaffe?”

http://www.sclerose.info/
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”Jo! Mange tak. Men det bliver lidt akavet, hvis jeg skal klappe, hver gang du laver noget.”

Et øjeblik formørker jeg lidt. Så går jeg offensivt til hende: ”Hvad savner du egentlig fra mig?”

Hun ser enormt træt ud. Strækker sig i liggestolen, stikker fødderne ud til siden og sætter sig op. 

Men så strammer hun også op: ”Omkring de praktiske ting, er der helt klart mange ting, hvor du 

enten ikke kan – eller har valgt, at det gider du ikke bruge tid på. Du kunne helt klart meget mere, 

hvis du gad. Du kunne bestille medicin eller købe ting på nettet. Du kunne følge med i mange flere 

ting. Det har du besluttet, at du ikke gider bruge din tid på. Du har besluttet, at det kan andre bruge 

tid på – eller jeg kan bruge tid på det. Du ordner ting som skat, bil, økonomi. Men det kan undre mig, 

at du aldrig køber noget til mig – overrasker mig. Det er nemt; øreringe eller lignende på nettet. Det 

gider du ikke rigtig.”

Jeg spærrer øjnene op, men drikker af min kaffe i stedet for at protestere.

”Der er en masse ting, du ikke kan. Og så er der en del, du ikke gider. Du kunne godt tænke: Nu 

har Rikke stået meget igennem, så tager jeg en ekstra tørn. Små ting, hverdagsliv, synes du ikke altid 

er så interessant. Det har du fra din familie. Men det er også det, jeg faldt for: din arrogance. Og det 

er det, som gør mig mest rasende.”

Jeg sprutter kaffe op i næsen og må hoste det ud over terrassen. Finder papir og tørrer tårer og 

kaffe bort. ”Du kan ikke alene elske mig for min arrogance!”

Hun løfter de store solbriller af. Smiler meget sødt til mig: ”Hmm. Sådan rent intellektuelt, det vi 

har sammen: ser film, læser bøger, diskuterer politik. Sådan noget. Det holder jeg af. Og på det punkt 

synes jeg egentlig, det er det samme, som det altid har været. Vi har selvfølgelig kendt hinanden 

længe. Jeg ved, hvad du vil sige, og du ved også, hvad jeg vil sige.”

Jeg svarer straks: ”Vi må læse flere bøger!”. Ikke mere politik til mig, tak.

Hun reagerer ikke. Jeg prøver at finde tilbage til emnet: ”Er det svært at leve med en mand i 

kørestol? Du ved, jeg ser det ikke selv. Men ser du egentlig, at jeg sidder i kørestol?”

Hun læner sig lidt tilbage og griner højt: ”Lige pt. er jeg pisseirriteret over det. Vi har lige fået 

malet og vasket væggene. Du laver skrammer og ridser i helt nymalede vægge og paneler. Det var 

mere ligegyldigt, da vi havde små børn, som også skrabede vægge og paneler.”

Hele mit liv har jeg hadet at få kritik. Jeg synes selv, at jeg altid prøver at vende problemer til 

positive muligheder. Men alt afhænger af øjnene, der ser. Så jeg prøver selvfølgelig straks at vende 

det, som Rikke siger, til en positiv vinkel på stolen: ”Jeg har meget let ved at få kontakt med folk. De 

er umiddelbart nysgerrige på kørestolen. Oplever du ikke også det?”

http://www.sclerose.info/
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”Mange vil tale med os og i kontakt, fordi du er i kørestol. Vi er også begge åbne om det. 

Kommer meget hurtigt ind på folk. Du kan godt lide at fortælle om det. Du vil gerne fortælle din 

historie. På den måde kan du lide den opmærksomhed, det skaber omkring dig.

Mange mænd vil gerne hjælpe dig. De er søde. De kan godt lide dig. I stedet for at tale om, at 

det er svært for dig. Det er en måde at vise deres kærlighed på. Kvinder er mere til at tale om 

tingene. Mænd er sådan praktiske: Nu ordner vi lige det her. Nu knapper jeg lige en øl op for dig. Du 

har ikke noget imod det. Du kan lide, at folk hjælper dig. Andre syge har en stolthed: Nu gør jeg det 

selv. Det har du ikke.”

Hun smiler og fortsætter: ”Du har meget nemt ved at bede om hjælp. Jeg har mødt andre 

sklerosepårørende, der fortalte, at deres syge ægtefæller ikke brød sig om at bede om hjælp. Men 

det er i din natur. Du synes, du har ret til hjælp.”

Jeg smiler, men undlader at grine denne gang. Drikker kaffe igen og kommer i tanke om ét sted, 

hvor det er anderledes: ”I Fitness sætter jeg vel en ære i selv at klare alle udfordringerne?”

”Ja, men når der er andre, beder du dem om hjælp uden problemer.”

Jeg prøver straks med et nyt forslag om, hvordan jeg klarer mig selv: ”Det synes jeg, at jeg har 

på arbejde! Jeg henter selv kaffe og den slags.”

”Det gør du ikke herhjemme. Måske tænker du: Fedt, nu kommer jeg hjem. Så kan jeg bede om 

hjælp.”

Nu skal hun lige drikke kaffe. Jeg kigger på det gamle tjæreduftende træværk på den oprindelige 

hytte. Hun er en hård hund. Tænker jeg. Jeg rykker lige 50 cm., så jeg er i skygge under parasollen 

igen. Her er virkelig varmt. Jeg føler, at helt centrale funktioner som vejrtrækning nærmest går i stå. 

Så sparker jeg skoene af og ruller de lange strømper ned. Min indre temperatur falder dramatisk. Jeg 

kan igen trække vejret.

”Er du egentlig bange for fremtiden med mig?”

… et lille udklip fra Bernhard Nordentofts bog ”Tro, håb og kærlighed i sklerosens tegn”. 

Den er meget ærlig og beskriver både den scleroseramte og den pårørende, livet med sclerose i 
bagagen.

Hvis du ikke allerede har købt bogen, kan du købe den online hos www.saxo.com – det vil være 

en rigtig god ferielæsning for dig

// admin
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Sommer, sol og varme

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

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

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

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

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

Artikel af Deanie Mofjeld
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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 både 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/
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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 førstedage)

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 solcremen (og lad være med en faktor 4 
altså ) !!! 

Og – MEGET vigtigt … 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

http://www.sclerose.info/
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Tryk på billedet er HER for et direkte link til saxo.com hvor du kan købe bogen
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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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Retningslinjer:

Sclerose.info har lavet nogle retningslinjer for brugen af Facebook gruppen –
og dem bringer vi lige her – bare for en god ordens skyld:

Denne Facebookgruppe - er en del af foreningen Sclerose.info, som blev 
etableret i 2002. Det primære informationsorgan er www.sclerose.info

Retningslinjer for Facebookgruppen

Foruden relevante nyheder er siden tiltænkt debatter om aktuelle emner, og 
vi ønsker en aktiv deltagelse fra gruppens medlemmer, i spørgsmål der 
drejer sig om sclerose. 
Vi ønsker IKKE at debatter bliver enstydige og kun omhandler (alternative 
behandlinger eller undersøgelser som f.eks. borreliose) og admins 
forbeholder sig ret til at begrænse det og kan slette indlæg, der går ud over 
gruppens formål. Admins kan vælge i selve tråden at henvise til at fortsætte 
i en privat mail eller en anden gruppe og så skal dette respekteres. 

Vi forventer naturligvis, at alle opslag og kommentarer bliver holdt i en 
sober og god tone medlemmerne imellem.

Hvis du er i tvivl, er du altid velkommen til at spørge admins i en mail.

Opslag der linker direkte til egne hjemmesider og blogs slettes uden varsel, 
men man er altid velkommen til at poste hele blogindlæg eller indslag. 

Siden henvender sig til alle, der vil søge information om sclerose, og 
Sclerose.info modtager gerne forslag og ideer fra gruppens medlemmer til 
initiativer for scleroseramte og deres pårørende. 

Facebookgruppen
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Foreningen Sclerose.info

Det er os med de røde cirkler. De røde cirkler symbolisere at vi er flere, du er ikke 
alene med din MS (sclerose) — de symbolisere sammenhold — de symbolisere 
fremadrettethed — de symbolisere blod (sved og tårer) som, er en del af vores liv 
som scleroseramte. Sclerose.info blev stiftet 1 marts 2002 og har siden vores start 
været en stor del af at præge hele debatten om sclerose I en mere positive retning, 
for selvom det er alvorligt at have MS (sclerose), så SKAL vi leve et godt og positivt liv, 
på trods.
Vores formål er og har altid været at sætte den scleroseramte og dennes pårørende i 
centrum, at øge informationen om MS (sclerose), at skabe et bedre kendskab til MS 
(sclerose) for derigennem at gøre det nemmere for os scleroseramte at leve med MS 
(sclerose). Sclerose.info drives primært af scleroseramte hvilke gør at vi forstår vores 
situation, på godt og ondt, vi er  en del  af det liv man som MS´er (scleroseramte) 
lever. Af same årsag ved vi   hvad det betyder når ´vi burger vores slogan :

www.sclerose.info

Det handler om at leve

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

WWW.SCLEROSE.INFO
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Har du lyst til at hjælpe Sclerose.info ?

Det kræver IKKE at du skal bruger mange timer hver dag – men du kan bruger 1-2-3 
timer om dagen, eller om ugen – eller ”bare” deltage i nogle af de mange projekter som 
Sclerose.info har eller starter indenfor forskellige emner .

Vi har brug for nogle af jer der har lyst til at skrive
Til brug for artikler – det skrevne ord – til vores PDF magasin, hjemmesiden og 
facebookgruppen, har vi brug for jer der kan skrive.

Vores admin, både på Facebook, redaktionen på PDF bladet, og til hjemmeside har 
travlt.
Samtidig vil vi gerne have friske øjne og ord – så hvis du har lyst til at skrive for/med 
Sclerose.info så ret henvendelse til Kim i vores lukkede gruppe på  Facebook eller på 
mail kim@sclerose.info
Du kan skrive om din egen situation – din egen sygdom eller til dig som er pårørende, 
om dit syn og tanker.

Du kan skrive om emner som vi som foreningen Sclerose.info arbejder med, som f.eks. 
kognition. Kognition behøver ikke være om dig selv (det kan det godt være), men det 
kan også være at du søger om kognition på nettet, laver din(e) egne undersøgelser eller 
lignende.

Kom frit frem – vi har brug for hænder 

Frivillig i Sclerose.info
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