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HAR DU HUSKET DET HELE?

Multipel sclerose er ingen hindring for at
komme ud og opleve verden. Det kræver
bare lidt ekstra forberedelse.
Teva har udviklet en rejsefolder til dig, som hjælper dig med at huske
det hele både før og under rejsen og en lille ordbog på forskellige
sprog, som du kan bruge hvis du har brug for hjælp, vedrørende din
MS på rejsen. Du kan få den hos din MS-læge, din MS-sygeplejerske
eller på www.minms.dk.

live
your
life

TEVA DENMARK A/S
PARALLELVEJ 10-12 / 2800 KGS. LYNGBY
TELEFON: 44 98 55 11
MAIL: neuroscience.denmark@tevapharm.dk
www.minms.dk
FEBRUAR 2016 | UDGIVET AF TEVA DENMARK A/S

LEDER

Af Christian L. Bardenfleth,
formand for Scleroseforeningen

Vi går sammen
mod gigt og sclerose

I

2015 støttede Scleroseforeningen forskning i sclerose med
næsten 11 millioner kroner. 17 danske forskeres projekter
blev støttet, og så var det også i 2015, at foreningen for anden
gang støttede den internationale Progressive MS Alliance med
godt tre millioner kroner over tre år.
Det er meget flotte tal, og som forening er vi stolte af at støtte
forskningen så massivt. Vi ved, at forskning er førsteprioritet for
langt de fleste af vores medlemmer, og derfor er det også førsteprioritet i foreningens arbejde.
Vidste du, at mere end halvdelen af alle med sclerose har en
progressiv form for sclerose, og at der ikke findes
nogen behandling til dem? Målet med arbejdet i
Målet med arbejdet
Progressive MS Alliance er netop at sætte turbo på
i Progressive MS
processen frem mod en behandling mod progresAlliance er netop at sætte siv sclerose. I denne udgave af vores blad kan du
turbo på processen frem
møde nogle af dem, der lever et liv med progressiv
mod en behandling mod
sclerose. I år sætter kampagnen Kys Sclerose Farprogressiv sclerose.
vel fokus på den del af sclerose, som der i dag ikke
findes nogen behandling til.
At finde en behandling kræver forskning, og forskning kræver finansiering. Derfor er vi stolte af at kunne bidrage til alliancens arbejde. Men hvor kommer pengene fra?
De kommer fra støttemedlemmer, indsamlinger, events og alle
de gode tiltag, som foreningen skaber, og som du støtter. Et nyt
tiltag er den husstandsindsamling, Scleroseforeningen i år står
for sammen med Gigtforeningen. Den finder sted søndag
den 11. september 2016 (sæt allerede nu kryds i din kalender) og foregår i Region Midt og Region Hovedstaden. Husstandsindsamlingen kan kun lade sig gøre,
hvis alle bakker op om sagen og bruger et par timer
søndag den 11. september.
I mere end en forstand går vi sammen mod gigt og
sclerose.

Læs meget mere om vores
fokusmåned i maj og den
dertilhørende butiksindsamling på side 32-35 og om
husstandsindsamlingen på
side 44-45 her i bladet.
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Annonce

Nyt og
forbedret

multipelsklerose.dk
For dig der lever med multipel sklerose, eller gerne
vil vide mere om sygdommen
VIDEN OM
Lær mere om symptomer, behandling og den seneste forskning

LIVET MED
Få gode råd til dagligdagen og følg andre i samme situation

STØTTE TIL

MØD BLOGGERNE
Følg dagligdagen med vores 6 bloggere

SPØRG EKSPERTEN
Stil et spørgsmål til Overlæge Peter Vestergaard Rasmussen

ALL-DK-0356 November 2015

Find støtte til din eller din pårørendes sygdom. Du kan også tilmelde dig vores
nyhedsbrev og abonnere gratis på MS Magasinet

INDHOLD

Få testet
medicin på
en kunstig
model af
netop din
hjerne i
fremtiden

Vi samler
ind til
forskning i
progressiv
sclerose
Hvorfor? Mød Lisa,
Christian og Louise.
Side 36-39

Side 30
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KORT NYT

melder
udsolgt

Brug din kørselsordning i
andre regioner fremover
Hvor sjovt er det at holde ferie i et
sommerhus på Bornholm og ikke
kunne komme rundt til nogen seværdigheder?
Hidtil har den kørselsordning,
som mange mennesker med et
handicap gør brug af, i langt de
fleste tilfælde begrænset sig til at
gælde inden for det område, som
ens trafikselskab opererer i. Men
det er slut nu. Trafikselskaberne
har aftalt i en forsøgsperiode på
to år at udvide samarbejdet om
landsdækkende handicapkørsel, så
brugerne tilbydes min. 10 landsdækkende enkeltrejser pr. år.
Det betyder, at hvis man som
jyde for eksempel tager på ferie
på Bornholm, er det nu muligt at
bruge sin kørselsordning, mens
man er på solskinsøen, og ikke
kun til at komme frem og tilbage
fra sit hjem og til Bornholm.

I 2015 sendte Scleroseforeningen 150 ryttere over
Alpe d’Huez. I år gentager
vi succesen og sender et
rekordhøjt antal ryttere af
sted til de franske bjerge.
Alle 250 pladser på Cykelnerven 2016 er nemlig allerede udsolgt.
Hver deltager på Cykelnerven indsamler mindst
15.000 kroner til forskning i sclerose, inden de
rejser af sted. Vi vil allerede nu gerne sige mange
tak til alle 250 deltagere
for deres store indsats
med både at samle penge
ind og skabe øget opmærksomhed om sclerose
i hele Danmark.
Igen i år skal de mange
cykelryttere prøve kræfter med tre afgørende
Tour de France-etaper.
Kender du en, der skal
køre med? Glæd dig til
stemningsfotos fra turen
i næste udgave af
Lev med SCLEROSE.

G
 ratis sommerferie i Dronningens Ferieby?
For fjerde år i træk har Arbejdsmarkedets Feriefond givet Scleroseforeningen en stor donation. Derfor arrangerer vi endnu en
gang en oplevelsesrig uge for nogle af vores medlemmer med
sclerose.
   10 børnefamilier, der har en indkomst svarende til kontanthjælpsniveau, har nu mulighed for at bo kvit og frit i et helt
nyrenoveret feriehus i Dronningens Ferieby i uge 26.
   Ud over at det er gratis at bo i feriebyen i denne uge, tilbyder
Scleroseforeningen et tilskud på 1.000 kr. til transport. Vi leverer
også en startpakke til huset. Derudover skal I selv stå for hus-
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holdning og lommepenge. Der er ingen hjælperstab
til rådighed under opholdet, så hvis du har brug for
hjælp, skal du bestille hjemmepleje i Grenaa via
din egen kommune.
   Læs mere om den spændende uge og skynd dig
at udfylde et ansøgningsskema på:
www.scleroseforeningen.dk/uge26
Ved problemer: Ring til tlf. 3646 3646.
Ansøgningsfrist: Den 29. maj 2016

Foreningens lotteri
godt fra start
I skrivende stund
er der kommet
1.017.095 kr. ind på
Scleroseforeningens
første forsøg på et lotteri, hvilket afføder begejstring i sekretariatet.
»Det er dejligt, så positivt folk har taget
imod lotteriet. Vi havde budgetteret med, at
deltagerne i gennemsnit købte for 140 kroner
lodder, men det viser sig, at de faktisk i gennemsnit køber lodder for 337 kroner,« fortæller
projektleder på lotteriet, Karin Bang Bendixen.
Det endelige resultat af lotteriet kendes ikke
endnu.

Et lille udvalg af
reaktioner på sidste
bladtema om

Antal
personer
med multipel
sclerose
Fordeling
på regioner
4036

1620

3398

2035

3259

vrede

• Det er så godt, at der tages nogle af de usynlige gener
ved sclerose op. Tit er det det, der er sværest for andre at
forstå og sværest at forklare. Tak for at bringe det på bane.

• Super godt emne, I tager fat på. Det kan være svært for
andre at forstå de usynlige symptomer, men det kan
faktisk også være svært for os selv at forstå. Og når andre
så fortæller om det, kan man få en ahaoplevelse og sige:
»Nå, er det derfor – jeg troede bare, det var mig, der var
sær, dum, træls mm.« Og endnu bedre når ens mand efter
at have kigget i bladet siger: »Jeg synes ikke, du bliver vred
– du bliver mere ked,« og så kan man få en god snak om det.
Så tak også herfra.

• Tak, fordi I
satte fokus på
dette emne,
og tak for de
åbenhjertige
eksempler, Rix.

• Har sendt det til min datter i håb
om, at hun lytter lidt mere, end
når jeg fortæller hende det. Føler
virkelig savn efter noget støtte
omkring dette emne, for hold nu op,
det ødelægger meget.

• Det er vigtigt,
der kommer
fokus på vrede.
Hilsen et barn
af en scleroseramt far.

• Jeg har det på nøjagtig samme
måde. Jeg græder og bliver sur over
de mest åndssvage ting. Selvom der
er en forklaring på det, synes jeg
faktisk, det er meget skræmmende,
at det er sclerosen, der gør det.

Gratis efterårsferie i Dronningens Ferieby?
Scleroseforeningen inviterer endnu engang til
efterårsferiearrangement for børnefamilier, hvor
én af forældrene har sclerose. Med støtte fra bl.a.
Foreningerne Østifterne har Scleroseforeningen
igen fået mulighed for at arrangere en spændende
ferie for børn og voksne i uge 42. Det koster stadig
kun det symbolske beløb af 1.000 kr. for hele
familien!
   Ud over de 1.000 kr. skal I selv betale transport
frem og tilbage, egen husholdning, lommepenge,

samt energiforbrug i huset. Der kan ikke søges legater i
Scleroseforeningen til opholdet eller til transport. Der er
ingen hjælperstab til rådighed under opholdet, så hvis du
har brug for hjælp, skal du bestille hjemmepleje i Grenaa
via din egen kommune.
   Læs mere om den spændende uge og skynd dig at
udfylde et ansøgningsskema på:
www.scleroseforeningen.dk/uge42
Ansøgningsfrist: Den 18. september 2016
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KORT NYT
Sidste chance for tilmelding
Kender du en, der elsker
at løbe? Eller har du selv lyst
til at løbe en tur til fordel for
Scleroseforeningen?
   YOU RUN er et velgørenhedsløb, hvor du som
enkeltperson, hold eller
virksomhed starter en onlineindsamling for din sag.
   YOU RUN byder både
på en rute på 5 kilometer,
en kvartmaraton og en
halvmaraton rundt om

Københavns inderhavn.
Løbsruten er nok blandt de
mest centrale og smukkeste
ture i København.
   Med start- og målområde ved Den Sorte
Diamant fås rammerne
næsten ikke bedre.
   Men du skal skynde dig
for at nå at være med, for
startskuddet til YOU RUN
lyder nemlig allerede lørdag
den 24. april.

UDBETALING
AF SUM
FOR KRITISK
SYGDOM
Får du en udbetaling i forbindelse med diag
nosticering af kritisk sygdom, så vær opmærksom på, at det kan være en rigtig god ide at
sætte beløbet ind på en særskilt konto i banken.
Du vil så til enhver tid kunne dokumentere, at
beløbet kommer fra denne udbetaling.
Når udbetalingen sker, kender du ikke altid
til eventuel videre sagsbehandling i din kommune, og hvis du på et tidspunkt skulle komme
i den situation, at du måske skal søge om kontanthjælp, kan det være vigtigt at kunne redegøre
for, at netop denne formue er en udbetaling for
kritisk sygdom.

Læs mere og tilmeld dig på

www.youruncopenhagen.dk

Læs mere på:

www.scleroseforeningen.dk/kritisk-sygdom

At rejse er
at leve?
Måske har du lyst til en storbyferie
i Berlin i juni eller en badeferie på
Tenerife eller Cypern i september?
   Scleroseforeningen arrangerer
begge dele, så læs mere på
www.scleroseforeningen.dk/
rejser, hvis du vil til varmere himmelstrøg sammen med andre med
sclerose, din eventuelle partner og
et engageret hjælperteam.
   Du får fornøjelsen af at være
sammen med andre dejlige mennesker, batterierne lades op, og du
kommer hjem med fornyet energi.

8

Scleroseforeningen · Nr. 2 · 2016

Legat begrundet
i sociale og/eller
økonomiske
problemer
Scleroseforeningen har igen i år været
heldig at modtage et større beløb fra
en velgørende fond. Scleroseforeningen har derfor mulighed for at indstille et antal af foreningens medlemmer til et legat på 10.000 kroner.
Du kan søge online på
www.
scleroseforeningen.dk/legat.
Du kan også bestille et ansøgningsskema hos Scleroseforeningen på telefon 36 46 36 46, udfylde det i hånden og indsende det til Scleroseforeningen, Mosedalvej 15, 2500 Valby.

Ansøgningsfrist:
Søndag den 8. maj 2016.
Kriterier for ansøgning:
• Legatet kan tildeles Scleroseforeningens medlemmer med sclerose, der
har betalt deres årlige kontingent
• Legatet skal kunne være med til at
gøre en forskel eller give en lettelse
i den enkeltes eller familiens livssituation
• Der gives ikke til formål, som det
offentlige dækker fuldt ud
• Men der gives til at få dækket en
eventuel egenbetaling, efter at et offentligt tilskud er trukket fra
• Formål, som koster meget mere end
legatet på 10.000 kroner, kan kun
støttes efter vurdering af ansøgers
mulighed for selv at betale det resterende
• Der gives ikke legat til eksperimentelle behandlinger eller behandlingsrejser til udlandet
• Lægelig dokumentation for sygdommen skal medsendes
• Hvis man har modtaget det særlige
legat i 2015, kan man ikke søge.

Du kan være med
til at bestemme
retningen for
Scleroseforeningen
Til efteråret er der valg til delegeretforsamling,
hovedbestyrelse og udvalg i Scleroseforeningen.
I år kan alle medlemmer stille op til en række poster.
Hold øje med hjemmesiden omkring 1. juli og
læs mere i næste blad om, hvordan du kan stille op.
Der er frist for at stille op: 1. august 2016.
Kandidater præsenteres på hjemmesiden:
Fra den 1. til 31. august 2016
Der er mulighed for at stemme:
Fra den 1. til den 23. september 2016
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FORSKNING
Gennembrud på vej
mod primær
progressiv sclerose
Det meget omtalte middel mod
primær progressiv sclerose, Ocrelizumab, vurderes nu så lovende, at
det bør komme ud til patienterne
så hurtigt som muligt. De amerikanske medicinmyndigheder, FDA,
gav i februar i år Ocrelizumab
’breakthroughstatus’, hvilket vil
speede godkendelsesprocessen op.
En ’breakthrough’-udnævnelse
gives til medicin, som FDA vurderer har en ’markant behandlingsfordel for patienter med alvorlig og
livstruende sygdomme’, og gør, at

FDA vil gennemgå data fra de kliniske studier meget hurtigere end
normalt.
Ocrelizumab skabte i efteråret
2015 overskrifter, da det som det
første præparat nogensinde effektivt
formåede at bremse invaliditeten og
sygdomsudviklingen hos patienter
med primær progressiv sclerose.
Det betyder, at det første produkt mod primær progressiv scle
rose kan være på hylderne, inden
året er omme. I første omgang dog
kun i USA.

Zebrafisk til kamp mod sclerose
Den lille zebrastribede fisk Danio
rerio springer ikke lige i øjnene
som et dyr, der kan hjælpe
med at forstå de komplekse
sider af sygdommen scle
rose. Ikke desto mindre er
flere forskere begyndt at
skele til den uanseelige
svømmer, der på flere
punkter er en bedre dyremodel end mus.
Zebrafisk er langt billigere og formerer sig
hurtigere end mus. Samtidig udvikler zebrafiskenes fostre sig i vandet og er
helt gennemsigtige. Derved
kan forskerne direkte observere,
hvordan myelin omkranser ner-
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vecellerne i centralnervesystemet
– mens det sker. Den proces har
nemlig også mange lighedspunkter med myelinisering i
mennesker.
Endelig kan zebrafisks
gener, i modsætning til
mus’ gener, lettere ’omkodes’, så man bedre kan
undersøge, hvordan nerveceller påvirker hinanden, og teste medicin i
langt større skala.
To forskningsprojekter
er netop nu i gang med at
se på effekten af kemomedicin på nervecellebeskadigelser og immuncellers påvirkning af
myelinisering.

Af Anders Enevold
Grønlund

FLERE MED
SCLEROSE
I DANMARK
Nye tal fra Scleroseregisteret
viser, at der nu findes knap

14.500
personer med sclerose
i Danmark, og at der hvert
år kommer

4-500
nye tilfælde til.

Samtidig får stadig dobbelt
så mange kvinder som
mænd sclerose, og godt

2/3

af de personer, der har
sclerose, er kvinder.
Omvendt lever flere personer
længere tid med sygdommen:
Den gennemsnitlige
levealder fortsætter med
at stige, også mere end i den
generelle befolkning. Det
skyldes sandsynligvis bedre
behandlingsmuligheder, og
at der er kommet flere milde
sygdomstilfælde.

Annonce

Hos Flexbrace® Danmark har vi mere
end 50 års erfaring i behandling og
vejledning af dropfodspatienter.
Vore eksperter har testet og udvalgt
markedets bedste skinner for at
kunne tilbyde et bredt sortiment af
kvalitetsskinner. Derudover har vi
patent på Flexbrace®, en af markedets mest fleksible og biodynamiske
skinner.
Vi har fokus på dig og dine behov.
Sammen finder vi den bedste løsning til dig, hvilket bl.a. inkluderer
individuel gipsafstøbning for højeste
funktionalitet og bedste pasform.

Vi har ambulatorier i flere byer og
kommer, efter aftale, på hjemmebesøg i hele landet.
Husk, at der efter Servicelovens
bestemmelser kan søges om tilskud til
dropfodsskinner.
Du er meget velkommen til at kontakte os for tidsbestilling eller hvis du
har spørgsmål.
Ring 4632 1561 allerede i dag
og hør hvordan vi kan
hjælpe dig!

Flexbrace® Danmark | Amagerfælledvej 56 E | 2300 København S | www.flexbrace.dk | info@flexbrace.dk | Telefon 4632 1561

Annonce

SPIRIT Lev bedre med MS
er et online program
til dig, som har MS.
Du kan gratis tilmelde
dig programmet på
www.msguiden.dk

DK-MSC-15-09-01

Lær teknikker og øvelser
online til at håndtere
negative tanker,
reducere stress og
opnå øget livskvalitet.

Er du irriteret over, at din skinne
sidder fast på dine sko?

Dropfodmdialock

Dialock® er et system vi har udviklet til dig, der bruger
Dropfodsskinne. Med et simpelt greb er det muligt at skifte din
skinne over på flere sko. Det giver frihed i hverdagen til at lave
mange aktiviteter med samme skinne til forskelligt fodtøj.

Bandagist Jan Nielsen – En verden fuld af muligheder
Kontakt os for information eller se www.bjn.dk
– Vi vil så gerne dele vores viden!

Bandagist Jan Nielsen A/S • 33 11 85 57 • klinik@bjn.dk • www.bjn.dk

Revision, regnskab og
økonomisk rådgivning

CENTER FOR FYSISK HANDICAPPEDE OG
SENHJERNESKADEDE BORGERE
VÆRDIER:
ORDENTLIGHED � VILJE TIL HANDLING�
INDLEVELSE � ANERKENDELSE
__________

WWW.BYTOFTEN.DK

__________

BYTOFTEN 73●TJØRRING●7400 HERNING
RING 96 28 47 00 FOR PERSONLIG INFORMATION

BDO i København
Havneholmen 29, 1561 København V
Tlf. 39 15 52 00, koebenhavn@bdo.dk
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og BDO Kommunernes
Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, begge danskejede revisionsog rådgivningsvirksomheder, er medlemmer af BDO International
Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og dele af
det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO
medlemsfirmaerne.

Annonce

BALANCEPROBLEMER?

BalanceWear® kan være svaret!

NYHED
I EUROPA

Skodsborg Fysioterapi er som den første fysioterapiklinik indenfor
Europa, certificeret i brugen af BalanceWear®. Vi arbejder dagligt
med sclerosepatienter, og har allerede set mange gode resultater
ved brug af BalanceWear® vesten.
Mange med sclerose oplever forbedret balance og en
hurtigere og mere naturlig gangfunktion samt øget mobilitet.
Vesten giver ved et diskret vægtsystem sensorisk information til
nervesystemet, og derved påvirkes balanceevnen. Fleksible vægte
placeres på vesten med et velcrosystem. Vesten er nem at bære.

Tlf.: +45 4556 0030
lmy@skodsborgfysioterapi.dk
www.skodsborgfysioterapi.dk

Annonce

Har du ikke modtaget seneste
udgave af MS-magasinet
– så bestil det på
multipelsklerose.dk
Helt gratis

Alt det og mere til kan du læse om i MS-magasinet og på
multipelsklerose.dk. Her kan du også stille spørgsmål til
vores MS-ekspert, læse interviews med specialister og på
MS-Bloggen følge med i dagligdagen hos de seks
bloggere, som skriver om deres liv med multipel sklerose.

multipelsklerose.dk

ALL-DK-0399

Behandlingen af multipel sklerose er under forandring.
Det gør det i stigende grad muligt at leve et aktivt liv med MS.

TEMA
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Temaet
indeholder:

16
Lov er lov,

RETSSIKKERHED
UNDER
PRES

og lov skal
holdes …

20
Paolo

kæmpede
for sin ret
i tre år…

23
Helle fik

250.000
kroner af
kommuen …

24
Rørt, ramt

og rystet …
Retssikkerheden er under pres i landets kommuner,
hvor økonomi i en del tilfælde tilsyneladende
styrer, hvilken hjælp borgerne kan få. Det er ulovligt,
og på de følgende sider stiller vi skarpt på problemet
og sætter fokus på, hvilke konsekvenser det kan få
for mennesker med sclerose. Og så hører vi om en
enkelt kommune, som måske kan tjene som et
godt eksempel for landets øvrige 97.
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Foto: Sofus Comer
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Af Thomas Davidsen,
freelancer

Lov er lov,
og lov skal
holdes
Gælder det også kommunerne?

Scleroseforeningen har skarpt kritiseret landets kommuner
for at sætte loven ud af kraft af sparehensyn. Der er tegn på, at opråbet er blevet hørt.
Men endnu tyder intet på, at praksis er ændret.

Kolde facts fra de sager
Scleroseforeningen
førte for medlemmer i 2014

51% 49%
50%
af sagerne har haft
en urimelig lang
sagsbehandlingstid

44%
af sagerne har ikke
fået foretaget en
helhedsvurdering
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af sagerne har haft
et mangelfuldt og
passivt sagsforløb

32%

af sagerne har fået anvendt
kvalitetsstandarder, i stedet for
en individuel konkret vurdering af
behov for den enkelte,
hvilket er i strid med loven

af sagerne har ikke
fået udarbejdet
en handlingsplan,
før der er truffet
afgørelse i sagen

57%

af sagerne opleves
som uigennemskuelige

S

idste efterår kulminerede debatten om
strerer i dag nye signaler fra politikerne og forkommunernes retspraksis.
valtningerne.
»Ankestyrelsen har faktisk reageret, blandt
Efter en periode med en stribe landskendte eksempler på svigt og forkerte afgørelser i andet ved at etablere en taskforce, der tager ud
landets kommuner kom det for en dag, at Odense til kommunerne og går i dialog om, hvordan
Kommune ulovligt havde lukket 180 børnesager
sagerne afgøres korrekt, og en hotline til med
uden at skele til sagernes indhold. Alene ud fra
arbejdere i forvaltningen,« fortæller Sysette Vinen beslutning om at spare på budgettet.
ding Kruse.
Der var ingen tvivl om, at sparehensyn var
Nadia Buchard er tilfreds med, at der politisk
gået forud for børnenes tarv, for man var i kom- synes at være større og større lydhørhed over for
munen gået så vidt som til at formulere strateat indføre ’opsættende virkning’, hvilket betyder,
gien skriftligt.
at man ikke kan fjerne en ydelse fra en borger,
Sagen i Odense var et wake-up call, vurderer
mens sagen kører.
formand for Advokatrådets Strafferetsudvalg
»Det er et skridt på vejen, for det fjerner et
Sysette Vinding Kruse.
incitament til at tage sparehensyn, når det ikke
»Advokatrådet var allerede i foråret 2015 gået er korrekt at gøre det.
ind i debatten om retssikkerheden i forvaltninMen når det er sagt, så er
gen, fordi der i nogle kommuner begyndte at
der lang vej igen. Den offenttegne sig et billede af en grænsesøgende afgørel- lige debat har været frugtsespolitik, som frem for at have rigtigst mulige
bar, for der er kommet fokus
afgørelse som højeste ambition i stedet målrettet på problemerne. Men stasøgte lavest mulige ydelse.
dig mangler man i kommuMan gik så vidt som til at tænke i, at ’folk kan
nerne at skrue ambitionsnibare klage over afgørelserne, men så sparer vi i
veauet meget højere op, når
det mindste udgifterne, mens klagesagen kører
Nadia Buchard
det gælder afgørelser specielt
– og det kan tage langt tid’.
inden for den sociale lovgivDet er ikke bare en uacceptabel kynisme over
ning,« siger Nadia Buchard.
for mennesker, for hvem den hjælp, de har ret
til, er af vital betydning for deres livskvalitet.
Misforståelse af
Det er også en ulovlig retspraksis,« siger Sysette k
 ommunernes rolle
Vinding Kruse.
De mekanismer, der skulle få
kommunerne til selv at reaKommunernes Landsforening erkendte proKlagesager, som socialgere på de dokumenterede
blemet, men afviste, at der var tale om bevidst
rådgiverne har hjulpet
svigt, er åbenbart sat ud af
spekulation i lovbrud. Man gav en kompliceret
Scleroseforeningens
lovgivning og lange sagsbehandlingstider i Anke kraft, mener Nadia Buchard.
medlemmer med
nævnet skylden.
»Derfor må politikerne
Så tog socialrådgiver i Scleroseforeningen Nareagere, hvilket der heldig1.	Ophør af sygedagpenge
dia Buchard fløjlshandskerne af i nogle konfronte- vis også er noget, der tyder
2. BPA
rende debatindlæg, hvor hun blandt andet stillede på, at de gør. Det er på høje
følgende spørgsmål om kommutid, for det er jo
3. Merudgifter § 100
nernes praksis:
helt uacceptabelt,
»Hvis det ikke skyldes ond
Det kan aldrig
at et system sætter
4. Hjælpemidler
være en offentvilje, hvad skyldes det så? Så må
lovgivningen ud af
5. Handicapbiler
lig myndigheds
det jo være manglende kompekraft for at få økotence.«
opgave at prøve
nomien til at hænge
at presse loven til
sammen. Lov er lov, og lov skal holdet yderste til
Nye signaler
des,« siger Nadia Buchard. Ifølge direkNoget tyder på, at der er sket no- skade for borgeren.
tør i Scleroseforeningen Klaus Høm er
Klaus Høm, direktør i
get siden. Både Nadia Buchard
det en misforståelse, at kommunerne
Scleroseforeningen
og Sysette Vinding Kruse regitror, de skal være de grænsesøgende.
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»I et retssamfund er det vigtigt, at forvaltningerne beskytter borgeren. Det kan aldrig være en
offentlig myndigheds opgave at prøve at presse
loven til det yderste til skade for borgeren.
Tværtimod er det vigtigst at sikre, at man altid
træffer afgørelser, som er inden for lovens rammer. Det er simpelthen fuldstændigt fundamentalt for et retssamfund,« siger Klaus Høm.
Det er ikke sagsbehandlerens rolle at spekulere
i, hvor billigt kommunen kan slippe, mener han.
»Det er politikernes opgave,
og hvis vi er utilfredse med
politikernes prioriteringer, må
vi vælge nogle andre. Sagsbehandlerens fokus skal være
på borgerens rettigheder, ikke
kommunens budget. Ellers bliver det jo afgørende, om borgeren selv kan finde ud af at
Klaus Høm
tale sproget, navigere i systemerne og råbe højt nok. Hvilket uundgåeligt rammer den ressourcesvage borger hårdest,« siger Klaus Høm.

De alarmerende tal
De sidste par år har Scleroseforeningen haft
retssikkerheden i Danmark som en mærkesag.
Og påpeget over for politikere og medier, at tallene, som dokumenterer, hvor mange forkerte
afgørelser der bliver truffet i det offentlige, er
alarmerende.
»Typisk ligger den andel af ankesager, som
Scleroseforeningens medlemmer får medhold i,
på mellem 70 og 80 procent. På den ene side er
det en god nyhed, at medlemmerne får medhold.
På den anden side er det jo tal, der fortæller deres egen historie om, hvor mange forkerte afgørelser der bliver truffet,« siger Nadia Buchard.
I halvdelen af sagerne, som Scleroseforeningen
fører for medlemmer, der anker en sag, er der en
urimelig lang ventetid. Og i atter halvdelen af sagerne har forløbet været ’mangelfuldt og passivt’.
»Med den slags tørre tal på bordet kan man
ikke undgå at blive indigneret. Er det selve viljen
til at træffe korrekte afgørelser, som kan ligge på
et lille sted?« spørger Nadia Buchard.

Ankestyrelsen undersøgte i 2015
kommunernes praksis og fandt,
at 40 % af kommunernes afgørelser i en stikprøvekontrol var i strid
med regler og praksis.
18
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ADVOKATRÅDETS
ANBEFALINGER
I samarbejde med handicapforeningerne er
Advokatrådet kommet med en række
anbefalinger til jura, som kan beskytte borgerne
mod forkerte afgørelser i forvaltningerne.
Fælles for anbefalingerne er, at de specielt
retter sig mod sager, som er af vital betydning
for borgerens livskvalitet.

Opsættende virkning
Det system findes allerede i retssikkerhedsloven, fortæller Sysette Vinding Kruse.
»I sager med børn, der bliver anbragt uden for hjemmet, som forvaltningen vil flytte et andet sted hen eller
tilbage til hjemmet, har en klage opsættende virkning,
mens sagen behandles. Opsættende virkning bør indføres
i alle sager af vital betydning for borgeren,« siger hun.

Kompensation
Man bør overveje at give økonomisk kompensation i tilfælde, hvor borgere får frataget for eksempel hjemmehjælp, som senere bliver tilbagegivet af Ankestyrelsen,
mener Sysette Vinding Kruse.
»Her vil man i dag ikke kunne få økonomisk kompensation for den mistede hjælp, fordi man ikke har lidt et
økonomisk tab. Medmindre man har haft råd til selv at
betale for hjemmehjælpen. Og det har de færreste,« siger
hun.

Hurtig sagsbehandling
Sager tager i dag ofte op til et år at føre i Ankestyrelsen, selvom der også der er sket forbedringer. Inden
en sag sendes til Ankestyrelsen, skal kommunen lige
overveje, om man vil omgøre en afgørelse, hvilket også
tager tid.
»Så længe man ikke kan få den generelle ventetid
bragt ned, så må man sikre sig, at de sager, hvor lang
ventetid har urimeligt store konsekvenser for borgeren,
ryger direkte op i toppen af bunken,« siger Sysette Vinding Kruse.

Hjælp til sagsbehandling
Det er dyrt at føre retssager. De færreste borgere har de
økonomiske ressourcer, der skal til for at føre en sag, og
mulighederne for fri proces er ikke gode. De fleste advokater har heller ikke socialret som spidskompetence.
Derfor er det for mange mennesker reelt ikke muligt at
få prøvet deres sag ved domstolene.
»Hvis der er nogle, der brænder for at få ført en vigtig
sag, men som ikke har de økonomiske ressourcer, tilbyder Advokatrådet nu at søge nogle fonde, der kan betale
for folks retssager,« fortæller Sysette Vinding Kruse.

Lækre og slidstærke strømper
med ekstra elastisk skaft

Annonce

Vores strømper :
Strammer ikke
Glider ikke ned
Laver ikke mærker

”

Nemme at få på
Passer både damer og herrer
Strikket i Östersund, Sverige

Vi har forhandlet Moby Dick strømper i over 10 år
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Fodterapeuterne, Skattergade 4, Svendborg
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ved personlig henvendelse
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Paolo
kæmpede
for sin ret
i tre år
– mens hans sclerose blev
værre og værre

Tre år skulle der gå, før Paolo Sibani efter to
forsøg og en klage til Ankestyrelsen endelig
fik den hjælp, han havde brug for.
Foto: Heidi Lundsgaard
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V

i er tilbage i sommeren 2012. Paolo Sibani skal klippe sin hæk, men han kan
ikke stå op og gøre noget samtidig. Han
har primær progressiv sclerose, og når han står
op, skal han koncentrere sig – om at holde sig
oprejst. Han beslutter sig for at søge om hjælp
til gøremål som at klippe hækken, ordne haven
og male husets vinduer.
I december 2012 fik han et afslag. Kommunen
mente ikke, at hans funktionsnedsættelse havde
nok indgriben i hans daglige tilværelse. Til trods
for at han ikke engang kunne gå en tur rundt i et
supermarked, før han havde brugt al sin energi.
Paolo forstod ikke afgørelsen.
»Jeg blev lidt overrasket. Jeg kunne ikke gøre
de ting, jeg plejede at gøre i huset, og jeg læste
Servicelovens paragraf 100, som at det var hjælp
til netop dét. Men jeg fik afslag, for kommunen
mente ikke, at jeg fejlede noget væsentligt,« fortæller han.

Af Ninett Rohde

Anden gang var ikke lykkens gang
Tilbage i 2012 accepterede Paolo nederlaget.
Men i januar 2014 valgte han at søge igen. Nu
var hans tilstand så forværret, at nu måtte han
kunne få hjælp. Troede han. Men i starten af december samme år fik han igen et afslag. Odense
Kommune, som Paolo bor i, skriver på sin hjemmeside, at en sag som Paolos bør tage tre måneder. Hvis den kræver større arbejde, kan fristen
strækkes til 6 måneder. I løbet af de over 10 måneder, der gik, mens Paolo ventede på afgørelsen, blev hans sclerose kun værre. Efter det nye
afslag tænkte han, at der var noget helt galt med
sagsbehandlingen.
»Der fik jeg bekræftet min mistanke om, at
kommunen vil gøre alt, hvad den kan, for at
undgå at give paragraf 100-støtte. Afslaget var
simpelthen ikke rimeligt, og det havde intet med
virkeligheden at gøre. Kommunen vidste, at jeg
havde alle mulige hjælpemidler, men den negligerede alligevel min tilstand. Det var helt åbenlyst urimeligt,« fortæller Paolo frustreret.
Søgte om 2.400 – fik 1.200 kroner
Vi sidder i stuen i hans hus i Odense. Han er
nu 62 år og har haft diagnosen sclerose i 10 år.
Efter afslaget i 2014 valgte Paolo at tage kampen med kommunen. 12 dage efter at han modtog afslaget, sendte han en klage til kommunen,
og sagen røg videre til Ankestyrelsen, der derScleroseforeningen · Nr. 2 · 2016
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efter gav kommunen besked på at behandle sagen igen. I juli 2015 fik Paolo efter halvandet års
kamp endelig sin paragraf 100-bevilling – 1.200
kroner om måneden med tilbagevirkende kraft.
Det var halvdelen af, hvad han havde søgt, men
han accepterede beløbet.
»Jeg tænkte ikke så meget på mig selv da jeg
vandt. Mere på alle de folk,
der søger ydelsen, der skal
kæmpe for at få deres sag
igennem, men ikke har overskuddet,« siger han.

En principsag – for dem,
der ikke kan kæmpe
Da Paolo og hans kone beslutter at køre sagen, gjorde de det
også af princip for dem, der
ikke har deres modstandskraft.
»Der er masser af mennesker, der ikke har ordet i deres
magt. Der ikke kan gå ind og
Det, at tingene tager
sige: ’Det her afslag er fuldårevis, er jo også en
stændigt ude i skoven.’ Jeg
strategi for at udmatte
kan gøre det – men det er
ansøgerne. Det tager jo ikke et
der andre folk, der ikke ville
helt år at behandle en sag
kunne. De kan ende med at
komme i klemme. Hvis man
ikke har det psykiske overskud, og hvis man
ikke kan argumentere for sin sag, så får man
ikke sin ret,« siger han.
Paolo er overbevist om, at han aldrig ville
have set skyggen af penge, hvis han ikke havde
været i stand til at kæmpe for sin sag i Ankestyrelsen.
Paolo: Afgørelsen gik imod lovens ånd
»Kommunen er stor, så det er en ulige kamp.
Den har en procedure, der er designet til at
skræmme folk fra at søge den her ydelse. Det,
at tingene tager årevis, er jo også en strategi for
at udmatte ansøgerne. Det tager jo ikke et helt
år at behandle en sag,« siger han og slår ud med
armene.
Paolo og hans kone mener, at afgørelsen i
2014 gik imod lovens ånd – og hans kone ved,

hvad hun taler om. Hun er nemlig administrerende direktør og partner i ISU Plus, der blandt
andet rådgiver på socialområdet. Hun underviser i sagsbehandling og lovgivning og holder
kurser i retssikkerhed. Og så har hun selv arbejdet med sager om hjælpemidler til handicappede før i tiden.

Lovkrav eller ikke lovkrav
– det er spørgsmålet
Paolo er træt af, at han som borger har en forventning om, at han kan få en ydelse, og at han
så får afslag, selvom han er berettiget til ydelsen. Ifølge ham burde man hellere lave loven om
og fjerne ydelsen helt end at give folk et håb om
hjælp, som så bliver uretmæssigt afvist.
»Enten har man et lovkrav, og så kan man
med rimelighed forvente, at når man har behovet, så bliver det mødt, eller også burde politikerne fjerne det. Hvis kommunen ikke har pengene og derfor ikke kan overholde loven, så er
det mere fair, hvis man helt afskaffer paragraf
100,« siger han bestemt.
Farvel og tak
Den manglende evne til at overholde loven irriterer Paolo. Men det, der for alvor satte hans
temperament i kog efter afslaget, var ifølge hans
kone, at kommunen virkede til at have ignoreret
det, han havde beskrevet om sin tilstand.
Paolo sendte nemlig en meget udførlig og kategoriseret oversigt over alle de punkter, hvor
hans tilstand var blevet forværret. Han kunne
nu ikke sidde på en stol uden armlæn uden at
vælte, han havde ingen gangdistance uden hjælpemidler, og han blev udmattet, hurtigere end
han kunne tage sko på.
»De affejede bare det, jeg skrev. Hvis du taler
med en person, og personen siger, at du lyver,
så er der jo ikke grundlag for yderligere samtale.
Så siger man farvel og tak. Men det kan jeg jo
ikke gøre med kommunen,« siger han.
For Paolo var afslaget et slag mod hans stolthed og retfærdighedssans. Men retfærdigheden
endte med at ske fyldest, og Paolo fik sin støtte.
Det tog bare tre år …

@ DET MENER ODENSE KOMMUNE:
»Lev med SCLEROSE« har
været i kontakt med Odense
Kommune om Paolo Sibanis
sag. Kommunen afviser, at de
skulle have spekuleret i at spare
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penge ved at give uberettiget
afslag. De holder samtidig fast i,
at de har behandlet Paolos sag
efter bogen. De beklager dog, at
svarfristen i Paolos tilfælde var

så lang, og de siger, at de nu har
fået styr på svartiderne, så der
ikke længere bør forekomme så
lang ventetid.

Af Ninett Rohde

Helle fik 250.000 kroner
af kommunen med
Scleroseforeningens hjælp
I to et halvt år samlede Helles sag om plejetillæg støv på et kommunekontor. Scleroseforeningens
socialrådgiver råbte op, og Helle endte med at få sin ret
– plejetillæg og 250.000 kroner skattefrit med tilbagevirkende kraft.

L

ammet i underkroppen, nedsat kraft i
højre side, finmotoriske problemer, svære
smerter og spasmer. Helle er 66 år og har
primær progressiv sclerose. Hun kan ikke lades
alene – hendes hjælpebehov er for stort.
I maj 2011 sendte hun en ansøgning om borgerstyret personlig assistance (BPA) til sin kommune. I samme brev søgte hun også om plejetillæg. Hun fik svar på BPA, som blev bevilget fra
august 2011. Plejetillægget hørte hun intet om.
Efter to et halvt års venten skrev Helle i samarbejde med Scleroseforeningen i oktober 2013
til kommunen og spurgte ind til sagen om pleje
tillæg. Til hendes overraskelse svarede kommunen en måned senere, at hun selv havde standset sagen tilbage i 2011. Men Helle var aldrig
blevet informeret om, at sagen var standset.
»Hvis ikke jeg havde haft Scleroseforeningen,
så havde jeg aldrig fået mit plejetillæg. Det var
Scleroseforeningens socialrådgiver, der holdt
fast i snoren og hele tiden sagde: ’Helle, der er
noget galt her, hvorfor sker der ikke noget i sagen?’« fortæller Helle.

Helle fik endelig sin ret – men fra juni 2014
Sammen med Scleroseforeningens rådgiver svarede Helle prompte på mailen, at hun ikke selv
havde standset sin sag. Sagen blev derfor genoptaget. Efter et halvt år fik hun i maj 2014 endelig
svar på sin ansøgning. Hun var tilkendt et tillæg
fra den første juni 2014 – og ikke fra maj 2011,
hvor hun havde søgt. Hun kunne ikke læse af afgørelsen, hvilken slags tillæg hun havde fået.

Men da den første udbetaling kom, blev det
tydeligt, at Helle havde fået et andet tillæg end
det plejetillæg, hun havde søgt om. En forskel,
der betød, at hun kun modtog halvdelen af det
beløb, plejetillægget ville have givet hende.
»Kommunen kunne have sparet en bunke
penge, hvis jeg havde accepteret at få det forkerte tillæg fra og med juni 2014,« fortæller hun.

Uden Scleroseforeningens hjælp
var det aldrig sket
Med hjælp fra Scleroseforeningen klagede hun til
Ankestyrelsen over, at tillægget var blevet tilkendt
fra juni 2014, da hun var berettiget til tillægget fra ansøgningsprocessens start i maj 2011.
I august 2015 fik hun Ankestyrelsens svar. Den gav hende
medhold i hendes klage og
ændrede kommunens afgørelse
– Helle var berettiget til pleje
tillæg fra den 27. maj 2011.
Det betød, at hun modtog
cirka 250.000 kroner skattefrit
med tilbagevirkende kraft.
»Jeg kunne slet ikke rumme
det. Jeg kan aldrig takke
Scleroseforeningens social
rådgiver nok for, at hun har
Kommunen kunne
have sparet en bunke
holdt fast og hjulpet mig.
penge, hvis jeg havde
Hun har været en fantastisk
accepteret at få det forkerte
hjælp. Uden hende var det
tillæg fra og med juni 2014.
her aldrig sket.«
Scleroseforeningen · Nr. 2 · 2016
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Af Lotte Skou Hansen

Rørt, ramt
Forestil dig at være fanget i din
egen krop. Ude af stand til at
bevæge dig fra halsen og ned.
Uden evne til at kommunikere
med andre end de mennesker,
der kender dig allerbedst.
Forestil dig nu, at du bliver
nægtet deres hjælp. Velkommen
til Frans Arentsens verden …
Foto: Sofus Comer

F

rans Arentsen er uddannet arkitekt.
Han er 68 år gammel og bor i Nordjylland. Sammen med sin kone Jette,
som han har kendt, siden de begge var 15 år
gamle, bor de i et parcelhus i den nordlige
del af Brønderslev.
Frans interesserer sig for kunst og samfundsforhold, han nyder at læse aviser og
høre radio, og sammen med sin kone lever
han et aktivt og udadvendt liv, hvor de flittigt går til koncerter og kunstudstillinger.
»Frans er skarp og velorienteret. Han
kender altid svaret, hvis vi hører et spørgsmål i en quiz i radioen eller fjernsynet,« siger hans kone Jette, hvis man beder hende
beskrive sin mand.
Frans kan bare ikke gå selv. Han kan
hverken bevæge sine arme eller ben, og han
kan kun formulere sig, så hans to faste hjælpere, hans kone og helt tætte familiemedlemmer forstår ham. Hver dag kommer en
af Frans’ to faste hjælpere fra morgenstunden. To dage om ugen bliver hjælperen hos
Frans og Jette til klokken 18.30. Resten af
tiden klarer Jette selv hjælpen til Frans ud
over at lægge ham i seng. Det kommer der
skiftende hjemmehjælpere og hjælper med.

Kan kommunikere – når han
ikke er syg af infektioner
»Vi er sådan set meget aktive mennesker.
Folk tror måske, at Frans’ bare sidder og
hænger herhjemme. Men han ligger for eksempel aldrig i sengen. Vi hører radio og
lydbøger, han ser fjernsyn, og han læser
avis, som står på en plade, så vi kan bladre
i den for ham. Han kører også flittigt på
sin motionscykel. Han kan høre og forstå
alt, han har bare kraftigt talebesvær. Hjælperne og jeg kan forstå ham, eller også kan
vi spørge ind, til vi forstår. Hvis man stiller
spørgsmålene rigtigt, kan han jo nikke eller
ryste på hovedet og også sige ja og nej. Han
prøver også at sige flere ord og sætninger,
og noget af det kan vi forstå. Ellers spørger
vi ind – og finder ud af, hvad han mener,«
fortæller Jette.
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og rystet
Men Frans bliver ofte så syg af urinvejsinfektioner, at han bliver indlagt akut – af og til med
blå blink. Når Frans rammes af en urinvejsinfektion, sker det altid akut. Han kan have det
godt om morgenen, men være blevet voldsomt
syg om eftermiddagen. Hans kommunikationsevne påvirkes meget af infektioner, så han bliver endnu sværere at forstå.
De seneste gange er det foregået under meget store protester, når hans kone og faste hjælpere har vurderet, at han var så dårlig, at kun
intravenøs behandling på hospitalet ville kunne
hjælpe ham.
»Frans bliver efterhånden voldsomt ked af
det, når han skal indlægges,« fortæller Jette.

Ingen hjælpere med på hospitalet
Hvorfor en voksen mand bliver så ked af at
skulle nogle få dage på hospitalet, kan måske
umiddelbart være svært at forstå. Svaret ligger i
en kommunal afgørelse, der formuleres således:
»… kommunens social- og sundhedsudvalg
har truffet beslutning om, at borgere, som er
bevilget BPA-ordning efter servicelovens § 96,
ikke fortsat må benytte deres hjælpere under
indlæggelse på sygehus.«
Det er en afgørelse, der betyder alverden for
Frans og Jette Arentsen.
»Frans’ hjælpere betyder alt. Han kan jo
hverken pudse sin næse eller klø sig selv på kinden, skubbe dynen af sig, hvis han har det for
varmt, eller noget som helst andet. Han kan
ikke bede om at få noget at drikke eller sige,
hvis han er sulten – han kan heller ikke spise
selv, men skal have hjælp. Han kan ikke kommunikere med lægerne og sygeplejerskerne.
Han kan ikke engang trække i snoren til nødkaldet, hvis der opstår noget akut.«
Frans lider også af spasmer, og for at afhjælpe dem er det vigtigt, at han lejres bedst
muligt i sengen. Det ved hans faste hjælpere.
Men hvordan kommunikerer man til skiftende
sygeplejersker om dette behov, når man er lam
og ikke kan kommunikere med fremmede? Det
betyder ekstra og unødvendige spasmer, ubehag
og frustration for Frans under hans indlæggelser.

»Jeg har det frygteligt«
Det er nu halvandet år siden, at kommunen overbragte Frans og Jette beslutningen om, at Frans
ikke længere måtte have sine hjælpere med sig,
når han skulle indlægges akut i for eksempel en
uge.
»Frans vil ikke indlægges, når han skal. Han
siger nej og bliver oprevet. Jeg har det frygteligt,
når det sker. Jeg kan jo ikke bare aflevere ham
på hospitalet og køre. Der er jo ingen til at
hjælpe ham. Det her er noget af det værste, vi
har været udsat for i vores lange ægteskab. Jeg er
rørt, ramt og rystet af det her,« konstaterer Jette.
Har ikke tid til at made Frans
Hun oplever, at selvom hospitalspersonalet selvfølgelig gerne vil hjælpe Frans, så har de slet, slet
ikke tiden til det.
Et konkret eksempel er, at Frans trods sin dårlige fysiske tilstand stadig spiser helt almindelig
mad. Det er noget, både hans kone og hjælpere
gør en stor indsats for at vedligeholde. De mener,
at det gavner såvel Frans’ livskvalitet som værdighed, at han ikke skal have søbe- eller sondemad. Men fratagelsen af enhver fysisk funktion
betyder også yderligere forringelser af Frans’

I dagligdagen
hjælper Frans’
kone Jette og
hans to faste
hjælpere ham
med alt. Frans
kan for eksempel
ikke selv køre
sin kørestol.
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tilstand. At spise, tygge og synke vedligeholder
funktioner i hals og mund, som er vitale for at
modvirke fatale fejlsynkninger. Det kræver stor
tålmodighed og indsats af hjælperne og Jette at
få Frans’ måltider gennemført på vellykket vis.
»På sygehuset får han suppe og
grød, suppe og grød, suppe og
grød,« fortæller Jette.
Frans’ sagsakter afslører, at sygehuset har foreslået, at Frans
skulle have sondemad. Det er ifølge
papirerne Jettes klare opfattelse, at
det skyldes, at man på hospitalet ikke
har tiden til at made Frans. Hun fortsætter:
»De siger, at de godt kan behandle hans urinvejsinfektion, selvom de ikke kan kommunikere
med ham. Men nogen gange får han ikke børstet tænder, han får ikke bad og vasket hår. Jeg
har oplevet at komme efter hans middagslur,
hvor der stod en kold kop kaffe på hans bord.
’Har min mand ikke fået kaffe?’ spurgte jeg så
en sygeplejerske. ’Det står jo på vognen herude,’
svarede sygeplejersken. Men nu er det jo sådan,
at min mand hverken kan gå eller selv løfte en
kop …«

Ligger i hospitalssengen hele dagen
Ydermere ligger Frans typisk i sengen det meste af sin indlæggelse modsat i sin hverdag derhjemme.
»’Hvorfor skal han ikke op at sidde i en stol?’
spørger jeg af og til personalet. ’Åh, det har vi
ikke mandskab til,’ svarer de typisk, eller ’Åh,
det bliver ikke lige i dag.’ Hans krop bliver mere
stiv og ikke så bevægelig efter en indlæggelse, og

SENDT HJEM UDEN LØN
Frans’ indlæggelser er altid akutte, hvilket afføder et
ekstra aspekt i sagen. For med en såkaldt BPA-ordning
(borgerstyret personlig assistance) er Frans selv arbejdsgiver for sine hjælpere. Det er kommunen, der betaler
deres løn, men det er Frans, der har arbejdsgiveransvaret
for dem.
   » Når Frans bliver akut indlagt, står vi med en hjælper,
som vi pludselig ikke ved, hvad vi skal gøre med. Kommunen vil have, at vi skal sende hende hjem. Men det kan vi
jo ikke bare gøre uden varsel. Den ene af Frans’ hjælpere
har været hos os i 14 år. Vi kan da ikke bare sende hende
hjem uden løn? Hvor skal hendes løn så komme fra? ’Du
kan gå hjem og ikke få løn i fem dage,’ det kan man da ikke
bare sige. Sådan kan man da ikke have folk ansat. Sådan
kan man da ikke behandle mennesker! Vi har en hjælper,
der har sagt op af den grund. Vi står jo i en forfærdelig
situation, hvis vores faste hjælpere, som kender og forstår
Frans, lige pludselig er væk,« siger Jette Arentsen.
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så er det for eksempel svært at få givet ham tøj
på og få ham i bad. Det varer lige lidt, inden vi
får ham på fode igen efter en indlæggelse.«
Frans’ fysiske stivhed efter en indlæggelse
skyldes også, at Frans selvfølgelig ikke
kommer til fysioterapeut, som han ellers gør tre gange om ugen, når han
ikke er syg. Men også at hjælperne
ikke kan lave de øvelser, de laver
med ham hver dag derhjemme.
Noget, de sagtens kunne klare på
hospitalet, ligesom de kunne tage sig
god tid til at made Frans, læse højt for
ham, bladre i avisen, tænde fjernsynet,
hjælpe ham med at få børstet tænder og komme
i bad. Alt det, de gør i hans hverdag.

»Hvad skal jeg gøre?«
»Det ville løse hele problemet, hvis blot hjælperne måtte hjælpe ham som i hverdagen.
Hvis de kunne være hos ham i dagtimerne, så
vi kunne køre efter den samme plan som herhjemme. Som det er nu, er jeg hos ham, alt det
jeg kan være. Jeg er meget mere på og er hos
ham de fleste af mine vågne timer. Når han
kommer hjem fra en indlæggelse, er jeg så træt
og helt udmattet. Det er et spørgsmål om, hvorvidt jeg kan blive ved med at holde til det. At
hjælpe ham i det daglige er hårdt, men indlæggelserne er det værste, fordi jeg så står med det
hele selv.«
»Men hvad skal jeg gøre?« spørger Jette og
gentager sig selv:
»Jeg kan jo ikke bare aflevere ham på hospitalet og køre hjem og hvile mig. Der er jo ingen
til at hjælpe ham så.«

HVAD MENER SCLEROSEFORENINGEN?
»Frans Arentsen kommer i klemme mellem region og
kommune. De sidder på to forskellige pengekasser, og
hver især mener de, at den anden bør betale. Diskussionen
om, hvorvidt kommune eller region skal betale, må være
Frans Arentsen uvedkommende. Den problematik bør
afklares myndighederne imellem uden at lægge Frans til
last. Frans Arentsens sag ligger p.t. hos Ombudsmanden.
Seneste nyt er, at Ankestyrelsen genoptager sagen på
grund af en henvendelse fra Ombudsmanden. Vi ser
frem til afgørelsen, som vi håber kan give en endelig
afklaring – også til brug i fremtidige sager, hvor
borgere har brug for deres hjælpere under indlæggelse.
Brønderslev kommune har netop meddelt os, at de har
lavet en samarbejdsaftale med regionen om, at det er den
behandlende sygehusafdeling, der skal vurdere, hvorvidt
en BPA-ordning skal opretholdes under indlæggelse. Det
følger vi selvfølgelig op på,« siger ledende socialrådgiver i
Scleroseforeningen Nadia Buchard.

Af Ninett Rohde

Nød lærer nøgen
kommune et
godt værdisæt
Retssikkerheden er under pres i hele landet. Men heldigvis er det ikke alle kommuner,
der har problemer med retssikkerheden. Lev med SCLEROSE spurgte vores ledende
socialrådgiver, hvilken kommune der klarer sig bedst, og fik et overraskende svar.

D

et er menneskeligt at fejle, og det er ikke
uhørt, at der sker fejl i sagsbehandlingen
et par gange eller tre i landets 98 kommu-

ner.
På Lolland vender kommunen hver en øre
omhyggeligt, men alligevel tager lollikkere med
sclerose ikke særlig tit fat i Scleroseforeningens
socialrådgivere. Da Lev med SCLEROSE spurgte
efter kommuner, der klarer det godt i forhold til
deres borgeres retssikkerhed, pegede Scleroseforeningens rådgivere derfor med det samme på
Lolland Kommune.
Både Lolland Kommunes formand for socialog psykiatriudvalget, Gert Mortensen, og direktøren for social- og arbejdsmarkedafdelingen
i Lolland Kommune, Klaus Marius Hansen, er
glade for, at deres kommune fremhæves som det
gode eksempel.

Lolland og Scleroseforeningen
i godt samarbejde
Nadia Buchard var hurtig til at pege på Lolland
– og det har der været flere grunde til.
»Vi har et godt samarbejde med Lolland Kommune. Det betyder ikke, at vores medlemmer

bare får alt, hvad de har lyst til at få, og jeg siger
ikke, at Lolland er fejlfri. Men der er hurtige
tilbagemeldinger fra kommunen, og vores medlemmer føler sig mødt, fordi Lolland Kommune
giver udtryk for, at man gerne vil løse sagerne
bedst muligt til gavn for den enkelte borger inden for den lovmæssige ramme,« siger hun.
Klaus Marius Hansen og Nadia Buchard er
enige om, at de positive egenskaber, som Lolland besidder, burde kunne findes i alle kommuner. Virkeligheden viser dog noget andet.
»De ting, jeg nævner her, burde være helt elementære alle steder. Det er de bare ikke. Det er
derfor, vi fremhæver Lolland Kommune i forhold til så mange andre af de 97 kommuner,«
fortæller hun.

Et godt værdisæt er vejen frem
Ifølge Klaus Marius Hansen og Gert Mortensen gør de meget for at sørge for en god sagsbehandling i Lolland Kommune. De prioriterer
medarbejdere med spidskompentencer inden for
de nødvendige områder. De bruger de sager, de
har, hvor det er endt galt, til at se deres sagsbehandling efter i sømmene. De sørger for at gøre,
Scleroseforeningen · Nr. 2 · 2016
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Borgerne på Lolland møder denne
indgang, når de skal i kontakt med
deres kommune. Indenfor møder de et
ønske om at løse alle sager bedst
muligt for den enkelte borger.

hvad de kan for at hjælpe borgeren med at opretholde sit liv så godt som muligt. Og de ved,
at ikke to borgere er ens, og at løsningen derfor
ikke altid er den samme.
Men vigtigst af alt handler det ifølge dem
begge om at opbygge et godt værdisæt og en god
ånd i administrationen.
»Personalet skal have et administrations
politisk værdisæt at stå på, der handler om, at
de skal behandle borgerne ordentligt, og at der
i næsten alle tilfælde er en økonomisk gevinst i
at få en rigtig afgørelse i første hug. Sidst, men
ikke mindst, skal de respektere, at borgeren skal
inddrages i sin egen sag. Det skal værdimæssigt
indlejres i måden, de administrerer på,« fortæller Klaus Marius Hansen.

Mennesket i sagsbehandleren er vigtigt
I værdisættet ligger også en forståelse for, at
borgerne har brug for at møde et empatisk menneske, når de sidder på kommunekontoret.
»Man skal have en professionel tilgang til borgeren. Man skal kunne forklare borgeren, hvorfor
vi gør dette, og hvorfor vi ikke gør dette? Medarbejderne skal have nogle menneskelige og pædagogiske egenskaber som tillæg til den fagprofessionelle kompentence, der gør, at de kan optræde
empatisk og forklare sagen til borgeren på en ordentlig måde,« siger Klaus Marius Hansen.
Ifølge Gert Mortensen er det værste, hvis man
optræder bureaukratisk over for borgeren.
Scleroseforeningens ledende socialrådgiver
Nadia Buchard lægger også Lolland Kommunes
ånd til grund for dens succes.
»Det er et spørgsmål om et helt tankesæt og
en hel kultur, i forhold til hvad man synes, borgerne skal møde i kommunen, og hvad man
gerne vil være kendt for,« siger hun om Lolland.
Trivslen er i top
Et godt værdisæt stiller kommunen godt, men
måske også sagsbehandlernes trivsel påvirker
Lollands gode resultat. I november 2015 blev
Center for Socialpsykiatri i Lolland Kommune
kåret som Danmarks bedste offentlige arbejdsplads for andet år i træk. Både Gert Mortensen
og Klaus Marius Hansen mener, at det gode miljø
spreder sig over hele kommunen, og de tror helt
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sikkert, at det påvirker deres medarbejdere.
»Jeg er helt sikker på, at trivsel påvirker sagerne. Hvis du har et tilfreds personale, så får
du også en bedre ydelse. Det smitter jo af på
de borgere, vi er i kontakt med. Lærerkonflikten smittede da også af på folkeskolen. Der var
mange, der ikke gik tilfredse på arbejde, og jeg
tror, at det var manges oplevelse, at det endte
med at smitte af på ungerne,« siger Gert Mortensen.

Socialpolitik uden økonomi
er romantisk pladder
Selvom trivslen er i top, og borgerne er glade,
møder Lolland Kommune stadig udfordringer.
Specielt på et punkt kæmper den en evig kamp
– med sin pengepung. Nogle kommuner mistænkes for at spekulere i at spare penge ved
bevidst at afslå en ansøgning, hvor borgeren
faktisk har ret til en ydelse. Men ifølge Klaus
Marius Hansen er de tvunget til at være omhyggelige og korrekte i deres sagsbehandling, fordi
de ikke har råd til, hvis sagen skal i behandling
igen. Klaus Marius Hansen lægger dog ikke skjul
på, at økonomien også bliver inddraget i overvejelserne, når den rette løsning skal vælges.
»Det der socialromantiske pladder med, at
man ikke må lægge økonomi i en socialpolitisk

Jeg er helt sikker på, at
trivsel påvirker sagerne.
Hvis du har et tilfreds personale, så får du også en bedre
ydelse. Det smitter jo af på de
borgere, vi er i kontakt med.
Gert Mortensen

Det der socialromantiske pladder
med, at man ikke må lægge økonomi i
en socialpolitisk overvejelse, det holder jo
ikke i virkeligheden. For selvfølgelig gør vi
os da overvejelser om, hvad der er både
socialt – og økonomisk – bæredygtigt.
Klaus Marius Hansen

overvejelse, det holder jo ikke i virkeligheden. For
selvfølgelig gør vi os da overvejelser om, hvad der
er både socialt – og økonomisk – bæredygtigt.«

at bruge de færre midler til at dække samme behov. Nød lærer nøgen kvinde …,« siger han.
Nadia Buchard mener, at kommunerne lidt
for tit bruger økonomien som det, der står i vejen for den gode sagsbehandling. Men i Lolland
Kommune ser hun en anden tilgang.
»Økonomien bliver aldrig brugt som en forklaring på, hvorfor vores medlemmer ikke kan
få hjælp. Det er selvfølgelig en del af det stykke
arbejde, kommunen laver, men det bliver ikke
italesat over for vores medlemmer – og økonomien er jo også medlemmerne fuldstændig
uvedkommende,« siger hun.

Lovgivningen gælder både
på Lolland og i Gentofte
Men ifølge Gert Mortensen bliver økonomien aldrig brugt som argument for at afvise en løsning
til en borger.
»Vi kan i en sag ikke argumentere med, at vi
ikke er den rigeste kommune i landet. Lovgivningen gælder jo, uanset om du bor på Lolland
eller i Gentofte. Vi skal bare være dygtigere til
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FORSKNING
Af Anders Enevold
Grønlund

Kunstige hjerner
skal teste
medicin
i fremtiden
Forskere kan nu skabe kunstige miniaturehjerner ud fra menneskeceller. Forventningen
er, at de med tiden skal erstatte forsøgsdyr til
afprøvning af medicin mod neurologiske sygdomme.
Brug af kunstige hjerner kan betyde langt hurtigere,
billigere og mere nøjagtig test af ny medicin.

E

n enkelt hudprøve hos lægen, og patienten kan
otte uger senere få tusinde identiske kopier af sin
helt egen mikroskopiske hjerne, der efterligner
personens hjernestruktur og -funktioner.
Det lyder som det rene nonsens eller science fiction,
men det kan være et gennembrud inden for afprøvning
af medicin mod neurologiske sygdomme, der kan revolutionere skræddersyet behandling til den enkelte patient.

Kunstig hjerne skal erstatte forsøgsdyr
Forskere ved Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health i USA har i laboratoriet formået at dyrke og
udvikle mikroskopiske ‘minihjerner’. En klump af specialiserede celler, der indeholder et netværk af nerver og
andre celler og efterligner nogle af den normale hjernes
strukturer og funktioner. Bedriften blev præsenteret ved
30
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en videnskabelig konference i
februar 2016 i Washington.
Skabelsen af disse kunstige
‘minihjerner’ kan få dramatisk
betydning for undersøgelser af
lægemidler: Hjernerne kan potentielt
masseproduceres i laboratorier, hvilket vil
tillade en hurtigere, billigere og mere nøjagtig test af
effekt, bivirkning og dosering af ny medicin. Hermed
burde det på sigt være muligt fuldstændigt at undlade
brug af de tusindvis af forsøgsdyr, der i dag benyttes i
medicinalbranchen.

Medicin i forsøgsdyr fejler ofte
»95 procent af al medicin, der virker lovende i dyremodeller, fejler, så snart de testes på mennesker,« siger pro-

FRA HUDCELLER TIL MYELINDANNENDE HJERNECELLER
Forskerne skabte minihjernerne ud fra hudceller
udtaget fra flere raske voksne. Hudcellerne blev
»omprogrammeret« til stamceller og derefter
stimuleret til at udvikle sig til hjerneceller.
I løbet af 8 uger dannede cellerne en hjernelignende struktur bestående af fire typer nerveceller og to typer støtteceller, blandt andet
oligodendrocytter, der er ansvarlige for at producere myelin. Forskerne observerede, at op til
40 % af nervecellerne blev omsluttet af myelin.

fessor Thomas Hartung, forskningsleder på projektet.
Det er både tidskrævende og dyrt for firmaer og samfund
og forsinker udviklingen af medicin til stor frustration
for patienterne.

Menneskeceller frem for gnavere
3-dimensionelle minihjerner udviklet af menneskeceller ligner i langt højere grad de virkelige forhold i menneskets hjerne end hjernen hos forsøgsmus. Derfor er
chancen for, at medicinen, der undersøges, reagerer i
overensstemmelse med menneskers sygdomme langt
større.
Forskerne forventer, at fremtidig hjerneforskning vil
fjerne sig mere og mere fra dyreforsøg og basere sig
mere og mere på menneskecellemodeller.
Svarer til hjerne hos to-måneders foster
Minihjernerne er mikroskopisk små; kun 350 mikrometer i
diameter, altså på størrelse med øjet på en spyflue og kun
lige synlige for det blotte øje. Ikke desto mindre består
de af cirka 10.000-20.000 individuelle hjerneceller og svarer mere eller mindre til kompleksiteten af hjernen på et to-måneders foster.

95 % af al medicin, der
virker lovende i dyremodeller, fejler, så snart de
testes på mennesker
Professor Thomas Hartung,
forskningsleder på projektet

Tusinde hjernekopier
fra enkelt hudprøve
Lige så små hjernerne er, lige så
store er mulighederne: Der kan
bogstaveligt talt produceres massevis af hjerner ved et enkelt
snuptag – op til flere tusinde minihjerner kan dannes ud fra en
enkelt celleprøve, og hundrede
af dem kan dyrkes og vokse i en
enkelt petriskål i laboratoriet.
Med andre ord kan op til 1.000
eksperimentelle lægemidler, eller forskellige doser af lægemidler,
testes mod én persons neurologiske sygdom på samme tid – uden
brug af forsøgsdyr.

Hver patient sin
egen kunstige hjerne
Perspektiverne er mageløse: Det vil
i princippet være muligt at skabe minihjerner fra alle personers hudceller, hvilket vil gøre det muligt at undersøge lægemidler mod lige præcis hvert enkelt individs sygdom. Altså kan hver patient
få skabt sin egen forsøgshjerne – og på den
måde er man faktisk kommet tæt på den mest
effektive og optimale model til test af medicin.
Det vil kunne skabe et gennembrud inden for skræddersyet medicin, og minihjerner vil kunne bruges til at
undersøge alle typer neurologiske sygdomme, herunder
sclerose, Alzheimers, Parkinsons og autisme.
Scleroseforeningen · Nr. 2 · 2016
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KYS SCLEROSE FARVEL

»Derfor
kysser vi
sclerose
farvel«

SZHIRLEY

Når Kys Sclerose Farvelkampagen skydes i gang
i starten af maj, er det
med tre kendte danskere
som frontfigurer.

SILAS HOLST

Foto: Thomas Fryd

»Jeg synes, det er vildt uhyggeligt, at det især
er unge kvinder, der får sclerose. At tænke på at
denne her sygdom rammer nogle, der er på min
egen alder og yngre, det er ret skræmmende, det er
et reality check. Derfor synes jeg, at det er en vigtig
sag at få sat fokus på.« – SZHIRLEY, SANGERINDE
Følg med, når Szhirley kysser sclerose farvel.
Find hende på Facebook og Instagram.

»Jeg har selv sclerose i min familie, og det har
derfor altid fyldt meget i min bevidsthed. Derfor
føler jeg også et ansvar for at være med til at
sætte fokus på, hvor forfærdelig en sygdom det er,
og hvorfor det er så vigtigt at samle penge ind til
forskning.« – SILAS HOLST, DANSER

ELLIE JOKAR

Du kan følge med, når Silas kysser sclerose
farvel. Find ham på Facebook og Instagram.

Husk også at følge Kys Sclerose
Farvel på både Facebook og
Instagram. Her finder du seneste
nyt om lokale initiativer og
events i hele kampagneperioden.
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»Jeg har selv sclerose, og jeg håber, at jeg ved at
være med i denne kampagne kan være med til at
skabe mere opmærksomhed omkring sygdommen
sclerose.« – ELLIE JOKAR, KOMIKER
Se hvordan Ellie kysser sclerose farvel.
Følg hende på Facebook og Instagram.

Vær med:
Sådan starter du
din egen indsamling

Gode råd til
din indsamling

n Gå ind på Scleroseforeningens indsamlingside www.
indsamling.scleroseforeningen.dk. Her kan du se alle igang
værende indsamlinger og hente inspiration til din egen indsamling.

n Giv det første bidrag selv. Så virker det mere
overbevisende, når du beder andre om det samme.

n TRIN 1: Klik derefter på eventen ’Kys Sclerose Farvel 2016’,
som du finder lidt nede på siden.
n TRIN 2: Når du har valgt, hvad du gerne vil samle ind til, skal du
klikke på feltet ’Start indsamling’. Udfyld alle felterne på siden.
Du skal finde på en overskrift til din indsamling og skrive et par linjer
om, hvorfor du har valgt at samle ind. Og så skal du sætte dig et mål
og en slutdato for din indsamling.
n TRIN 3: Når din indsamling er klar, skal du til sidst oprette dig
som bruger for at offentliggøre den på siden. Udfyld felterne med
navn, mailadresse og ønsket adgangskode, og så er din indsamling
live på siden.

n Fortæl din historie. Hvorfor samler du ind?
Hvad betyder det for dig? Hvad er der særligt ved
den måde, du gør det på?
n Find et godt billede til din indsamling.
Det må gerne være personligt. Husk, at dit netværk
i første omgang reagerer, fordi de kender dig.
n Spred budskabet via Facebook og andre
sociale medier. Husk at lave opdateringer, hver
gang der sker noget nyt i din indsamling.
n Arranger en aktivitet i den virkelige verden.
Inviter på hjemmebagt kage eller hold en
champagnebrunch og bed deltagerne om at
donere et beløb til din indsamling.

Inspiration til indsamlingsevents
KAGEKONKURRENCE
Få byens bedste
kagebagere til at
dyste om at bage
den lækreste kage
for en god sag.
Hold en auktion
over vinderkagen,
eller sælg alle
kagerne stykvis
til fordel for din
indsamling.

SKATTEJAGT
FOR BYENS BØRN
Arranger en skattejagt
for byens børn, og bed
deres forældre om at
give et bidrag til din
indsamling som betaling for at være med.
Spørg endelig byens
slikbutik, om den vil
donere ’skatten’, så du
holder dine egne omkostninger helt nede.

FACEBOOKKONKURRENCE
Start med at besøge butikkerne på hovedgaden, der
hvor du bor. Bed dem om
at donere en vare eller
et gavekort, som du kan
sælge på en auktion. Alt fra
blomster og skønhedsprodukter til vin og chokolade
kan være gode trækplastre.
Brug derefter Facebook til
at afholde en auktion.

Du kan hente masser af inspiration til events og arrangementer på

VELGØRENHEDSMIDDAG
Måske kan du få en
restaurant i dit område til
at donere en middag? Tal
med din lokale café eller
restaurant og fortæl dem
om din indsamling. Hvis de
er villige til at donere en
middag for et lidt større
selskab, kan du sælge
billetter til middagen til
fordel for din indsamling.

www.kyssclerosefarvel.dk/inspiration
Scleroseforeningen · Nr. 2 · 2016
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KYS SCLEROSE
Kom og vær med til at kysse sclerose farvel. Her kan du
støtte os i år. Uanset om du er til løb, shopping, lækre
kager eller sund juice, så er Kys Sclerose Farvel på banen
med grønne kys i nærheden af dig.

BUTIKSINDSAMLING
Igen i år har vi indsamlingsbøsser i Netto,
Rema 1000, Arnold Busck og Kop & Kande,
hvor du kan donere dine byttepenge til indsamlingen. Hold også øje med de grønne indsamlingsbøsser i lokale butikker og cafeer. Butiks
indsamlingens frivillige sætter cirka 10.000 indsamlingsbøsser op over hele landet. Husk også
at sprede budskabet til venner og bekendte. Jo
flere byttepenge, jo flere forskningskroner.
I Rema 1000 kan du også købe læbepomader og
mints til fordel for Kys Sclerose Farvel.

FREDERIKSBERG CENTRET

ROSENGÅRDCENTRET

Frederiksberg Centret i København
pynter centret op med grønne kys
til fordel for Kys Sclerose Farvel.
Kig forbi og få en grøn kysmund
’tatoveret’ på kroppen – bare rolig, den går af i vask. Du kan også
deltage i en fotokonkurrence eller
få taget et professionelt portræt af
fotograf Adam
Sund til særlige
kyspriser.

I Rosengårdcentret i Odense kan du
fredag den 6. maj få taget et professionelt portræt til særlige kyspriser.
Det er fotograf Kasper Fladmose,
som stiller op for den gode sag. Tag
familien, dine bedste venner eller din
kæreste med og få taget et uforglemmeligt foto sammen. Alt overskud
går direkte til Kys Sclerose Farvel.
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42°RAW
Prøv også den lækre, grønne
Seattle-juice hos 42°RAW i Frederiksberg Centret. Seattle-juicen
koster 49 kroner, hvoraf 5 kroner
går direkte til forskning i sclerose.

FARVEL 2016
FEMINA KVINDELØB
Tag dine veninder under armen og
vær med, når Femina Kvindeløb kommer
rundt til syv byer i landet:
Aarhus 23. maj
Haderslev 25. maj
Aalborg 5. juni
Slagelse 7. juni

Herning 24. maj
København 29. & 30. maj
Faaborg 6. juni

Du kan samle ind
til Kys Sclerose Farvel som en del af din
deltagelse i Femina
Kvindeløb. Hvis du
indsamler 300 kroner eller mere, giver Scleroseforeningen dig
nemlig et startnummer til kvindeløbet (inklusive goodiebag og løbetrøje) som tak for din
hjælp. Kig forbi vores stand på løbsdagen og
få en lækker energibar til din løbetur.
Læs mere på www.femina.dk/kvindeloeb

SPRED DE
GRØNNE KYS

YOU RUN

KYSSEKAGER HOS HOLM’S BAGER

Kender du en, der er vild med at
løbe? Eller har du selv
mod på en løbetur? Så
skynd dig at melde dig
til YOU RUN den 24.
april. Her kan du både
løbe 5 kilometer, kvarteller halvmaraton rundt om Københavns inderhavn og samtidig samle
ind til Scleroseforeningen. Se mere
på www.youruncopenhagen.dk

Hos Holm’s Bager kan
du købe en lækker,
grøn kyssekage til fordel for Kys Sclerose
Farvel. Kagen koster
27 kroner. For hver kage du køber, giver du
10 kroner direkte til indsamlingen. Holm’s
Bager har fem bagerbutikker i København:
• Bremerholm ved Magasin • Amager Centret
• Illum • Christianshavns Torv
• Frederiksberg Centret
Tip! Du kan også
købe kyssekagerne
til YOU RUN-løbet i
København og alle
Femina Kvindeløb
rundtom i landet

Vi har brug for din hjælp
til at kysse sclerose farvel.
Vi håber, at du har lyst til
at gøre noget aktivt for
indsamlingen i din by. Prøv
at tale med din lokale bager
eller din yndlingscafé og få
dem til at sætte et lækkert
støtteprodukt på menukortet
i kampagneperioden, som
løber hele maj måned.
Du kan også starte din egen
indsamling til fordel for Kys
Sclerose Farvel. Læs, hvordan
du gør på de foregående sider.
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LIVET MED PROGRESSIV SCLEROSE

INTERNATIONALT
SAMARBEJDE SKAL
FINDE BEHANDLING

Af Lotte Skou Hansen

Vi samler ind til forskning
i progressiv sclerose

MØD TRE, DER
LEVER MED
SYGDOMMEN

Scleroseforeningen er gået
aktivt ind i det internationale
forskningsprojekt Progressive MS Alliance, som har til
formål at finde en behandling mod progressiv sclerose.
   Med Progressive MS Alliance går de bedste forskere
fra hele verden for første
gang nogensinde sammen
om at finde en behandling af
progressiv sclerose.
   Scleroseforeningerne
i Storbritannien, Tyskland,
Italien, Spanien, Holland,
Belgien, Australien, Canada,
og USA støtter ligesom Scleroseforeningen i Danmark
det internationale forskningsprojekt.
   Målet er, at en konkret
behandling skal være på vej
af progressiv sclerose i 2019.

Som beskrevet på de foregående fire sider
ruller den årlige »Kys Sclerose Farvel«kampagne snart ind over Danmark igen.

K

ampagnen giver danskerne
mulighed for at støtte ny
forskning i sclerose.
I år går de indsamlede midler
blandt andet til det internationale
forskningsprojekt Progressive MS
Alliance.
Det skyldes, at 85 procent af alle
danskere med sclerose med tiden får
progressiv sclerose. Der findes i dag
ingen medicin mod progressiv scle
rose på markedet. Det vil vi gerne
hjælpe med at ændre!
Vi tror på, at den store internationale Progressive MS Alliance er vejen
frem.
Forskningsalliancen har til formål
at finde en behandling af progressiv
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sclerose inden 2019. Scleroseforeningen har allerede doneret et rekordstort forskningsbeløb til alliancen,
som forsker i årsagerne til sclerose.
Sideløbende har alliancen det forjættende mål, at en konkret behandling
af progressiv sclerose skal være på
vej i 2019.
Som man kan læse om på side 10
i dette blad, tager medicinalvirksomheden Roche tilløb til et nyt præparat til behandling af progressiv scle
rose (Ocrelizumab), som i heldigste
fald vil kunne være på markedet i
USA med udgangen af 2016.
Ligesom det kendes fra medicin til
behandling af attakvis sclerose, kan
man heller ikke forvente, at ét præ-

parat vil have effekt på alle mennesker med progressiv sclerose. Der er
brug for et bredt udvalg af behandlinger. Derfor fortsætter arbejdet i alliancen med at finde en virksom behandling af progressiv sclerose.
På de følgende sider kan du møde
nogle af de mennesker, der lever med
progressiv sclerose i Danmark. Deres hverdag er lige så ens og forskellig
som alle andres. Vi har bedt dem hver
give et indblik i en facet af deres liv.
Vil du hjælpe dem med også at få
adgang til medicinsk behandling? Så
tag aktivt del i årets »Kys Sclerose
Farvel«-kampagne. Vi vil glæde os til
at sende overskuddet videre til forskning.

LIVET MED PROGRESSIV SCLEROSE

Foto: Søren Østerlund

CHRISTIANS
STØRSTE SAVN

I

en sort lænestol i stuens inderste
hjørne sidder Christian Thinggaard Pedersen. Han rækker sin
hånd ud og smiler velkommende.
Han er 43 år og fik primær progressiv sclerose i 2013 – og siden er hans
forværring gået stærkt.
Over for ham står en række billeder af en ung pige med mørkt hår –
hans datter Nina. Hun er 11 år.
Sclerosen har taget Christians
gangfunktion og fingerfærdighed fra
ham. Hans kone Rebecca hjælper
ham med stort set alting. Han er
bundet til sin stol, fordi sclerose
trætheden udmatter ham hurtigere,
end han kan nå ud ad døren.
Sclerosen har taget meget, men

hans største savn er livet med sin
datter. Et minuts skærende stilhed
passerer, mens tårerne triller ned ad
hans kinder.
»Det, jeg savner mest, er at kunne
lave noget med min datter ... Lige nu
orker jeg bare ingenting. Jeg kan ikke
engang overskue at tage med til et
forældremøde,« siger han frustreret.
Rebecca fortæller, at Nina af og til
kommer hjem og spørger håbefuldt,
om far kan komme med i biografen.
Men det kan Christian ikke.
Det er svært for ham, at han ikke
bare kan gå en tur med Nina. Det gør
ondt på ham, at han må følge med i
hendes liv fra sidelinjen.
»Det er frygteligt kun at kunne

Af Ninett Rohde

høre om hendes liv. Jeg kan jo ikke
være der ... fysisk.« Ordene kæmper
for at komme ud.
Christian må bruge meget af sin
tid i sin sorte lænestol i hjemmet
i Ågerup. Men når han ikke kan
komme i biografen med Nina, så
kommer biografen til dem. Så lukker
de persiennerne og laver popcorn.

Det, jeg savner mest,
er at kunne lave
noget med min datter.
Christian Thinggaard Pedersen
Scleroseforeningen · Nr. 2 · 2016
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Foto: Søren Østerlund

EN BLOMST
GØR GLAD

L

isa Mortensen er 65 år og fik
»Hvis først min tro på, at jeg kan
som 62-årig diagnosen primær blive rask, smuldrer, så kan jeg lige
progressiv sclerose. Sygdomså godt grave et hul og putte mig selv
men har blandt andet påvirket henned i det,« siger hun bestemt.
des gang, så hun er afhængig af sine
Lisa forstår godt, at det kan være
krykker – men sådan bliver det ifølge svært at forstå hendes positivitet.
Lisa ikke ved med at være.
Hun fortæller, at hun altid har haft
»Jeg ved dybt inde i mig selv, at
et positivt sind, og at det derfor kan
jeg bliver rask igen.«
være svært at videregive, hvordan
Lige præcis i forhold til helbrehun holder humøret oppe selv i de
delse har Lisa et lidt andet syn på sin svære tider.
sclerose end de fleste. Selvom fagfolk
»Jeg bearbejder min diagnose ved
siger til hende,
at glæde mig over de små ting i
at hun måske
livet. Jeg kunne godt sætte mig
ikke skal regne
Jeg ved dybt
ned og se på en sort skærm og
inde i mig selv, at
med det, holder
sige: ’Hvor er det her forfærdejeg bliver rask igen.
hun fast i sin
ligt.’ Det gør jeg også i en halv
Lisa Mortensen
overbevisning.
time en gang imellem, hvor jeg
38
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Af Ninett Rohde

sidder og tuder over, hvor slemt det
er. Men så er det overstået. Så finder
jeg min indre glæde igen.«
Lisa tror på mantraet ’du bliver,
hvad du tænker.’ Ifølge hende gælder
positiv indstilling om at sætte sig ned
og tænke over, hvad der skal til for at
gøre dig glad.
»Blomster gør mig glad. Selvom
jeg savner at kunne ordne min have,
så elsker jeg jo naturen. Det kan bare
være en lille blomst eller den lille buket med vintergækker – de duftede så
dejligt, lige da de var taget ind,« siger
hun med et varmt smil og peger på
en lille fin vase med ni små snehvide
vintergækker, der har taget det begyndende forår med ind i Lisas hjem.

LIVET MED PROGRESSIV SCLEROSE

Der findes medicin
til så mange andre
ting, hvorfor så ikke til
progressiv sclerose?
Louise Kæmpe Kjeldsen

Foto: Søren Østerlund

ET HALVT LIV MED
PROGRESSIV SCLEROSE

D

a Louise var 15 år gammel,
blev hun ramt af noget af det
værste, hun som teenagepige
kunne forestille sig:
Frygten for at skulle have briller
… For fra den ene dag til den anden
så hun pludselig dobbelt, skelede og
kunne ikke styre hverken øjne eller
cykel.
Men et besøg i Synoptik var desværre ikke nok, og Louise blev forholdsvis hurtigt diagnosticeret med
sclerose, da hun gik i 9. klasse.
»Vi fik en masse foldere med hjem
fra hospitalet. Jeg kan huske, at der
stod i en af dem, at man risikerede
invaliditet. Det var meget barskt.
Jeg var 15 år gammel og skulle lige

til at gå i gang med livet. Jeg var meget sportsaktiv og udadvendt. Det hele
blev revet ud af hænderne på mig dengang, og det er gået langsomt ned ad
bakke siden,« fortæller Louise Kæmpe
Kjeldsen, som i dag er 34 år gammel.
Louise er sammen med sin 8-årige
søn ansigt på den internationale Progressive MS Alliances plakater verden over, og hun har store forventninger til alliancens arbejde.
»Jeg har det rigtigt svært med, at
der ikke er noget medicin til progressiv sclerose i dag. Jeg kan ikke rigtigt
forstå det. Der findes medicin til så
mange andre ting, hvorfor så ikke til
progressiv sclerose? Jeg tænker meget over forskningen og håber, at de

Af Lotte Skou Hansen

gør fremskridt. Det er meget frustrerende at gå og vente.«
Det er dog ikke nødvendigvis på
egne vegne, at Louise har forventninger til arbejdet i alliancen.
»Jeg frygter, at jeg er en af de
allersidste, som ikke når at få en
behandling, der kan hjælpe. Der
er jo begyndt at ske noget nu, men
alligevel … Jeg tænker, at jeg er
lidt på falderebet, fordi jeg har haft
sygdommen i så mange år. Så jeg er
ikke sikker på, at jeg selv når at opleve, at der kommer en virkningsfuld behandling til os med progressiv
sclerose. Var der bare nogen, man
kunne give et los bagi!«
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LEV MED ...

Af Peter P. Chrisensten

Kom med til
regionale
medlemsmøder
i hele landet:
»Sclerose i familien – med
særligt fokus på børn som pårørende«
Forårets regionale medlemsmøder handler i år om det at være pårørende og det
at være pårørende til mennesker med sclerose. Der er særligt fokus på børn som
pårørende, men møderne er for alle pårørende og også for mennesker med sclerose.
Se på side 42, hvordan du kommer med.
Per Bøge
og Jes Diges
siger:

     En voksen er én, man kan stole på
Når børn oplever sygdom i den nærmeste
familie, er det vigtigt at huske på, at deres sorgreaktioner har rod i de ændrede
livsvilkår. I langt de fleste børns livsopfattelse står far og mor, naturligt nok,
særdeles centralt placeret som dem, man

Per Bøge

Jes Dige
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Hvem er foredragsholderne?
Per Bøge og Jes Dige startede deres
mangeårige samarbejde i OmSorg tilbage i
1994 i regi af Kræftens Bekæmpelse, hvor
de har en række aktiviteter og udgivelser på
samvittigheden. De er måske især kendt som
ophavsmænd til det, der i dag er en naturlig
del af mere end 95 procent af alle skoler og
daginstitutioners »OmSorg-handleplaner«,
som er en hjælp til de ansatte, når der opstår
kaos i forbindelse med især dødsfald og
alvorlig sygdom.
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altid kan stole på. Ordret citeret vil de
fleste børn udtrykke deres tillid til forældrene som de rammeskabende, solide
midtpunkter på denne måde:
»Det vigtigste ved en voksen er, at en
voksen er én, man kan stole på«.

Men derudover har de også gennem mere
end 20 år udgivet bøger, holdt foredrag og kurser og ikke mindst skabt en kultur omkring
større åbenhed om sorg og de svære temaer i
menneskers tilværelse. Herunder det måske allersværeste – at få inddraget børnene i samtalen om familiens ændrede livsvilkår. Et vigtigt
redskab til dette er blandt andet oprettelsen af
samtalegrupper for børn og unge, en indsats,
som gennem årene har grebet om sig, så den i
dag er alment kendt af de fleste.

NYT BØRNEUNIVERS UNDERVEJS
Fra cirka den 1. maj kan du på Scleroseforeningens
hjemmeside sammen med dine børn klikke ind og
se, hvordan andre børn tackler de nye vilkår, sclerose byder en familie. Du kan se film med blandt
andre Aske (14 år), Nanna (12 år) og Marianne (43 år).

Hvis jeg siger, jeg ikke ved, hvordan det er, så
kan min mor forklare det. Det er den bedste
måde at lære om sygdommen på. Ved at min mor
taler om det. Det er bedst at høre følelserne fra en,
der selv har dem. Det gør det lidt nemmere.
Aske (14 år), søn af Marianne, der har haft sclerose i 2 år

SCLEROSEFORENINGENS PJECER
Har du bestilt pjecerne »Hvordan taler jeg med mine børn om sclerose?«
og »Når mor eller far har sclerose«?
Bestil dem på www.scleroseforeningen.dk/pjecer-fra-scleroseforeningen

Når mor eller far
har sclerose
RENINGEN

EN PJECE FRA SCLEROSEFO

05/11/15 15.24
146798 A5folder Når mor

eller far har sclerose.indd

1

Hvordan
med m taler jeg
om scleine børn
rose?

Hvad vil møderne handle om?
Per og Jes svarer: »Den røde tråd i aftenens foredrag vil
være fokus på børns forskellige reaktioner på den forandrede
hverdag. For at imødekomme deltagernes behov bliver der
lagt op til mest mulig dialog med deltagerne. Vi er jo ikke
kommet kun for at blive hørt eller ’få ret’, men for at inspirere tilhørerne mest muligt.
Udgangspunktet er, at børn kan tåle utroligt meget –
men de kan ikke tåle at blive holdt uden for fællesskabet.
Forhåbentlig vil møderne styrke forældre, pårørende og
omsorgspersoner omkring de berørte børn til at fastholde
rollen som den voksne, ’man kan stole på’.«

Temaer på møderne
● Børns reaktioner
på den forandrede
hverdag
● Hvordan agerer de
ansvarlige voksne i
forhold til børn i sorg
● Den svære samtale
med børn i sorg
● Skole-hjem-samarbejde
● Sorgens kultur –
kulturen i sorg.
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For at vise dit
barn omsorg
kræves ikke, at du
er et overmenneske.
Blot at du er et
medmenneske.
Per Bøge og Jes Dige
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REGIONALE
MEDLEMSMØDER

Forår 2016:

Sclerose i familien
– med særligt fokus på
børn som pårørende
Når en i familien får diagnosen sclerose, påvirker det alle.
Mandag d. 2. maj Herning

PROGRAM
18.30-18.40
18.40-19.30
19.30-20.00
20.00-21.00

Velkomst
Oplæg og spørgsmål
Pause med sandwich
Oplæg og spørgsmål

Deltagerbetaling:
50 kr. Betales kontant (ikke dankort)
eller med Mobile Pay ved indgangen.
Tilmelding nødvendig:
Så længe der er pladser, dog senest otte dage
inden foredraget.
Tilmeld dig på scleroseforeningen.dk/
regionale-medlemsmøder
Oplægsholder ved møderne i Jylland:
Jes Dige.
Oplægsholder ved møderne i resten af
Danmark: Per Bøge.
(Du kan læse mere om Jes Dige og Per Bøge på
de foregående sider).

Østergaards Hotel,
Silkeborgvej 94, 7400 Herning

Mandag d. 2. maj Odense
Mødecenter Odense,
Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C
(parkering nemmest ved Kvickly på
Skibhusvej 74 via Nørrevænget)

Tirsdag d. 3. maj

Ringsted

Scandic Hotel Ringsted,
Nørretorv 57, 4100 Ringsted

Tirsdag d. 3. maj

Aalborg

Scandic Hotel Aalborg,
Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Ø

Tirsdag d. 17. maj Aarhus
Vejlby-Risskov Hallen,
Centervej 51, 8240 Risskov

Tirsdag d. 17. maj Sakskøbing
Restaurant Sukkertoppen,
Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing
(indkørsel via Sukkerfabrikkens port til bygning 17)

Onsdag d. 18. maj København
Scandic Hotel Hvidovre,
Kettevej 4, 2650 Hvidovre

Onsdag d. 18. maj Vejle
Scandic Hotel Jacob Gade,
Flegborg 8-10, 7100 Vejle

Torsdag d. 19. maj Rønne
Radisson Blu Fredensborg Hotel,
Strandvejen 116, 3700 Rønne
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VIRKSOMHEDSGUIDE

Ny Esbjergvej 4, 4720 Præstø · Tlf. 55 56 56 46 · Biltlf. 26 82 03 39
email: MLSPRAESTOE@mail.dk

Dropfod?
FES/dropfodsstimulator

Verdens mest kompakte el scooter
Vægt ca. 23 kg. Kan tages med i fly, bil og tog.
Se video på vores hjemmeside

www.dansk-senior-service.dk

Et hjælpemiddel der ved hjælp af
funktionel elektrisk stimulering (FES)
aktiverer musklerne i benet, så foden
løftes og fod/knæ stabiliseres på de
rigtige tidspunkter under gang.

Afprøvning, vurdering og
evt. hjælp til ansøgning om
bevilling som hjælpemiddel
er uden omkostninger.

MyGait®

FES/dropfodsstimulator

Træning med
elektrisk
stimulering
Vejledning,
instruktion, salg
og leje af udstyr

Kontakt os for gratis demo
på telefon 21 64 38 28 eller 30 13 65 88
mail@dansk-senior-service.dk

HUSSTANDSINDSAMLING

Meld dig som frivillig
til vores allerførste
husstandsindsamling
Til september går Scleroseforeningen sammen med
Gigtforeningen fra dør til dør for at samle penge ind til ny forskning.
Det bliver vores første husstandsindsamling nogensinde.
Vi har brug for din hjælp til at gøre indsamlingen til en succes.

F

or første gang arrangerer Scleroseforenin
gen i efteråret en husstandsindsamling i
fællesskab med Gigtforeningen. Den 11.
september 2016 samler vi ind i Region Midtjylland og Region Hovedstaden, og vi håber, at du
vil være med. Vi har nemlig brug for mere end
200 frivillige indsamlingskoordinatorer og mere
end 4.000 frivillige indsamlere.
Hjælp os med at sprede budskabet til både
familie og venner. Kan du ikke selv være med,
kender du måske én, der kan. Jo flere vi er om
at løfte opgaven, jo flere mennesker kan vi nå at
besøge den 11. september.

Bliv indsamlingskoordinator
Som indsamlingskoordinator bliver det din opgave at:
• Være overordnet ansvarlig for
For rigtig mange menindsamlingen i dit lokalområde
nesker med sclerose er • Hjælpe med at rekruttere
behandlingsmulighederne
indsamlere
fortsat stærkt begrænsede. • Stå for den praktiske afvikling
Derfor er det afgørende, at
på dagen.
vi forsker i nye måder at be- Det er en god idé at være flere om
handle sygdommen på.
at koordinere indsamlingen i hver
Finn Sellebjerg, formand
by. Det er både sjovere og lettere,
for Scleroseforeningens
når man er flere om at løfte opgaforskningsudvalg
ven. Indsamlingssekretariatet står
44

Scleroseforeningen · Nr. 2 · 2016

også klar til at hjælpe til, så vi sammen sikrer, at
indsamlingen bliver en succes.

Bliv indsamler
Vil du være med som indsamler, kræver det blot
3 timer af din tid søndag den 11. september.
Som indsamler vælger du en indsamlingsrute i
dit lokalområde. Du kan enten gå indsamlingsruten alene eller sammen med en, du kender.
Derfor samler vi ind
Gigtforeningen og Scleroseforeningen kæmper
begge for at gøre hverdagen bedre for mennesker, der har en kronisk sygdom. Forskning er
vigtigt. Det er støtte og sammenhold også. Derfor står vi op for hinanden i en fælles husstandsindsamling den 11. september 2016.
Har du spørgsmål til husstandsindsamlingen, er
du velkommen til at ringe på 39 77 80 30 eller
skrive til indsamling@vistaaropforhinanden.dk

Sådan melder du dig som frivillig
Vil du være med til at koordinere indsamlingen
i dit lokalområde? Eller har du lyst til at gå en
indsamlingsrute i din by? Meld dig som indsamlingskoordinator eller indsamler her:
www.vistaaropforhinanden.dk

»ENDELIG FÅR VI VORES INDSAMLING«
Hvorfor har du meldt dig som
indsamlingskoordinator?
• Jeg skyndte at melde mig som indsamlingskoordinator, efter at jeg havde hørt om husstandsindsamlingen på vores årsmøde. Vi har jo efterspurgt en indsamling som denne i årevis, så nu
skal vi virkelig vise, hvad vi kan. Jeg glæder mig
til at komme i gang.
• Det er vigtigt for mig, at jeg selv gør noget for

at samle penge ind til ny forskning. Jeg har selv
sclerose, men jeg er en af de mere heldige, som
ikke er ramt på min førlighed. Jeg kan derfor
påtage mig denne opgave, som andre, der er
hårdere ramt, ikke kan.
• Husstandsindsamlingen er en stor opgave, som
vi skal være mange om at løfte. Men for mig er
det samtidig en håndgribelig udfordring, som jeg
har mod på at være med til at løse.

MØD EN FRIVILLIG
Navn: Dorthe Kristensen.
Privat: 49 år, bor i Odder
sammen med sin mand.
Har et fleksjob som aftale
ansvarlig hos Reporto Sko.
Har haft sclerose i 20 år.
Frivillig i Scleroseforeningen:
Formand for lokalafdelingen
i Odder og på Samsø.

Foto: Anna Marín
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TEMAWEEKENDER

Tilbud i efteråret 2016
Har du lyst til at møde andre med sclerose? Der er masser af muligheder i efteråret
2016. Se, hvilke arrangementer du har mulighed for at deltage i, her:

»Det gode liv«

Pårørendeweekend

Kost- og træningsweekend

En weekend for dig, hvor vi sætter
fokus på livet med sclerose. I løbet af
weekenden får vi besøg af personer,
som ikke lader sclerose sætte dagsordenen i deres hverdag.
Når du får diagnosen sclerose, er
der mange spørgsmål, der trænger sig
på. Stopper livet her? Skal du bare
sætte dig i et hjørne og vente på, at
det hele er forbi? Skal du bare acceptere, at der er noget, du ikke længere
kan? Kom af sted og få ny energi og
nye bekendtskaber på tværs af landet.
Tag hjem med en oplevelse af, at en
sygdom som sclerose ikke behøver at
bestemme over resten af dit liv.
OBS: »Det gode liv« udspringer
af det tidligere weekendtilbud »Voksentræf«.

En weekend for dig, som er ægtefælle til eller kæreste med en partner
med sclerose. Mød andre pårørende
i en weekend, hvor der vil blive udvekslet erfaringer og drøftet, hvad
der rører sig i det daglige for os pårørende.
I løbet af weekenden får du chancen for at danne netværk med andre pårørende på tværs af landet og
få talt, debatteret og grint en masse
sammen med andre, som er i samme
situation som dig.
Vi har tidligere haft stor succes
med at invitere forskellige foredragsholdere og afholde en paneldebat,
og i år har vi også en masse nyt og
spændende i støbeskeen.

En weekend for dig, som gerne vil
have fokus på en bedre, sundere og
stærkere livsstil. Bliv udfordret mentalt, og prøv kræfter med god fysisk
træning og sund kost. Bliv hjulpet
godt på vej til at finde motivationen
frem og komme videre til næste step
i din hverdag.
Weekenden vil bestå af workshops
på forskellige niveauer om både kost
og træning. Fokus er, at man får ny
faglig viden, værktøjer og inspiration
med hjem i bagagen.
Vi har inviteret et par foredragsholdere med stor viden om motivation, kost og træning. Vi håber, at
weekenden bliver hyggelig og sjov,
og at fælleskab og nye bekendtskaber
også vil komme i fokus.

i Dronningens Ferieby i Grenaa
16.-18. september 2016

Holdet bag:
Dennis Ross, Søren Rosleff
Troensegaard, Karen R. Sørensen,
Mette Cadovius og Morten Rathje
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i Dronningens Ferieby i Grenaa
28.-30. oktober 2016

Holdet bag:
Jytte Westphal, Peter
og Pia Rasmussen

i Dronningens Ferieby i Grenaa
4.-6. november 2016

Holdet bag:
Kim Møller, Cecilie Mackeprang
og Kasper V. Jensen

HVEM STÅR BAG WEEKENDERNE?
Det er en flok engagerede og dygtige frivillige
fra Scleroseforeningen, som har sagt ja til at
arrangere en række spændende tilbud i efteråret
2016. En stor tak til dem alle!

TILMELDING OG BETALING
Alle tilmeldinger åbner i løbet af dagen den 2.
maj 2016 på Scleroseforeningens hjemmeside.
Du vil her kunne købe din billet til den weekend,
som du ønsker at komme med til. Du kan
maksimalt deltage i to weekender. Læs mere om
det nedenfor.
Tilmeld dig på:
www.scleroseforeningen.dk/tilbud2016
Tilmeldingerne lukker, fire uger inden
weekenden afholdes, medmindre der er fyldt op
eller venteliste på weekenden. Hvis alle billetter
bliver udsolgt, vil en venteliste blive oprettet på
hjemmesiden.

Outdoorweekend
i det fri
19.-21. august 2016

En weekend for dig, som er klar på
at få sved på panden i smukke naturomgivelser. Bliv udfordret i forskellige friluftsaktiviteter, og få udfordret dine egne grænser.
I løbet af weekenden får du chancen for at prøve kræfter med aktiviteter i naturen, som du måske ikke
prøver hver dag. Fællesskab og samarbejde i grupper vil også være en
stor del af weekenden for at kunne
komme gennem de mange aktiviteter.
Vi har inviteret et par friluftsundervisere til at guide os igennem en
tempofyldt og sjov weekend, hvor vi
også kan garantere røgduft og mad
tilberedt over bål.
Stedet vil være på plads inden 2.
maj 2016, når tilmeldingen åbner på
hjemmesiden.

Holdet bag:
Jan Knudsen, Thomas Pedersen
og Arne Dyhrbjerg

Hvis du ikke har mulighed for at betale via vores
webshop, skal du ringe ind til vores sekretariat
og tilmelde dig fra den 2. maj og overføre penge
til vores bankkonto. Vær opmærksom på, at du
ikke kan nøjes med at overføre penge til vores
bankkonto, før du har talt med sekretariatet, da
vi ellers ikke har et samlet overblik over antallet
af deltagere. Din tilmelding er derfor ikke gyldig,
hvis du kun har overført pengene. Du kan ringe til
sekretariatet på telefon 3646 3646.

KAN JEG DELTAGE
I ALLE WEEKENDER?
Selvom alle weekender lyder spændende,
lærerige og sjove, har vi besluttet, at du i første
omgang kun kan tilmelde dig til maksimalt to
weekender. Vi har ikke før udbudt så mange
weekendtilbud på én gang, så vi er usikre på,
hvor stor tilslutning der vil være til de forskellige
weekender.
Vær dog opmærksom på, at hvis du er pårørende,
kan du kun tilmelde dig til Pårørendeweekend.

HVAD KOSTER DET AT DELTAGE?
Det koster 550 kroner per person at deltage
i en weekend. Det inkluderer fem måltider, to
overnatninger, faciliteter samt foredragsholdere
og/eller undervisere.

SPØRGSMÅL
Har du spørgsmål til én af weekenderne,
så skriv en mail til
tilbud@scleroseforeningen.dk
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Rådgivningen på nettet
www.scleroseforeningen.dk/netraadgivning
Scleroseforeningens rådgivningspanel er et gratis tilbud for mennesker, som er berørt af eller interesseret i
sygdommen sclerose. Du kan stille spørgsmål om alt, der vedrører livet med sclerose. Vi har rådgivning inden for 19
forskellige ekspertkategorier. Du kan også læse svar fra vores eksperter på spørgsmål, som andre har stillet.

Lever min diæt op til
gældende anbefalinger?
Jeg har i 5 måneder levet efter Terry
Wahls’ diæt. Jeg har spurgt både min MSsygeplejerske og neurolog samt egen læge, om
jeg kunne få lavet en test, der fortæller mig,
om jeg får, hvad jeg bør, gennem min nye kost,
men uden held. Kan en sådan blodprøve foretages af en diætist?
Rikke Larsen er uddannet cand.scient. i
human ernæring og
er ansat som lektor
på ernærings- og
sundhedsuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol.
Her underviser og
vejleder hun bredt inden for ernærings- og
sundhedsområdet.
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En diætist eller en professionsbachelor i
ernæring og sundhed vil kunne hjælpe dig
med at vurdere, om du indtager en kost, som
lever op til de gældende anbefalinger. Dette
gælder både dit energiindtag og dit indtag af
makronæringsstoffer (kulhydrat, fedt og protein)
og mikronæringsstoffer (vitaminer og mineraler). En diætist eller professionsbachelor i ernæring og sundhed vil i første omgang estimere
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dit kostindtag. Det kan gøres ved at spørge ind
til dit daglige kostindtag til alle hovedmåltider
og mellemmåltider, eller ved at du nedskriver
dit kostindtag i en periode. På baggrund af disse
data kan man beregne dit indtag af alle næringsstoffer og holde dit specifikke indtag op imod de
gældende anbefalinger. Herved får du et billede
af, om din kost indeholder de anbefalede mængder af næringsstoffer.
Om du får dækket dit behov, det vil sige om du
eventuelt er i mangel på et næringsstof, kræver
dog en blodprøve, idet mangler på et næringsstof sjældent kommer akut, men oparbejdes over
en længere periode og derfor sagtens kan være
relateret til tidligere kostvaner eller sygdomstilstand. Det er ikke sådan, at en enkelt blodprøve
og analyse kan afgøre, om du har dækket dit behov for alle næringsstoffer. Det kræver flere blodprøver og en analyse på hvert enkelt næringsstof
og er en øvelse, man meget sjældent vil udføre.
Det er lægen, som kan tage blodprøven og bestille
de relevante analyser, og det vil kun give mening
at gøre, ifald der er tegn eller indikationer på, at
man mangler et eller flere næringsstoffer.
Ofte vil analysen af kostindtaget være en rigtig
god metode til at vurdere kostindtaget og vil sagtens kunne bruges i dit tilfælde til at vurdere, om
den diæt, du følger, indeholder en tilstrækkelig
mængde af de næringsstoffer, vi har behov for.
Det vil en diætist eller en professionsbachelor i
ernæring og sundhed kunne hjælpe dig med.

Rådgivere: • Advokat • Arkitekt • Børn og unge • Ergoterapeut • Familie- og børnepsykolog • Forsikring
• Fysioterapeut • Jobrådgiver • Jordemoder • Kost • Læger • Neuropsykolog • Psykiater
• Psykologer • Redaktør • Sexolog • Socialrådgiver • Sygeplejerske • Tandlæge

Hvordan løser jeg mit problem
med at sove hele natten?

Mette Ellermann er
neuropsykolog. Hun
har egen neuropsykologisk praksis, hvor
hun blandt andet laver neuropsykologisk
udredning af sclerose,
særligt i kombination
med følgesygdomme
som for eksempel depression og træthed.
Hun tilbyder også
kognitiv træning og
træning i kompensationsstrategier
og holder kurser om
sclerose og kognitive
forandringer.

Jeg er 45 år og fik stillet diagnosen attakvis
sclerose i november 2015 og har kun meget
milde symptomer. Men har, selvom diagnosen
er stillet 2015, nok haft sclerose i mange år,
mine MR-scanninger viser en del større og mindre plaks (over 10).
Jeg har gennem lang tid haft problemer med
at sove om natten – kan godt falde i søvn, men
vågner efter et par timer og kan ikke sove – og
fik derfor i november en recept på Circadin, som
har hjulpet mig meget. Hvis jeg enkelte nætter
forsøger at springe over, oplever jeg som før, at
jeg godt kan falde i søvn, men vågner igen efter
2-3 timer og ligger vågen i 2-3 timer, før jeg sover igen. Kan min sclerose være årsag til dårlig/
manglende melatoninproduktion? Kan jeg uden
problemer fortsætte med at tage Circadin, har
p.t. kun fået recept til først en måned og så på
forespørgsel en måned til? Eller er der andre forslag til, hvordan jeg løser mine søvnproblemer?
Du fortæller, at du igennem mange år har
haft problemer med at sove igennem hele
natten. Jeg kan forstå, at du ingen problemer har
med at falde i søvn, men at du vågner efter et par
timers søvn og derefter har svært ved at falde hen
igen. Det er en meget frustrerede problemstilling, og den kan give nogle uheldige følger i form
af træthed i dagtimerne. Alle har brug for en god
nattesøvn. Når man har sclerose og måske i forvejen udtrættes hurtigt, er det endnu vigtigere med
en god nattesøvn. På den baggrund tænker jeg, at
du skal snakke med din praktiserende læge om,
hvad han tænker i forhold til at benytte Circadin i
en længere periode.
Hvis ikke det er en mulighed, skal du overveje,
hvad der kan være årsagen til, at du vågner. Har
du eller lider du af stresstilstand, eller er du i
krise? Begge dele kan medføre gennemsovningsproblemer. Har du smerter/føleforstyrrelser el-

ler problemer med at holde dig (blæreproblemer)? Begge dele kan være med til at vække dig.
Hvis du kan finde en årsag til, at du vågner, kan
denne årsag muligvis behandles.
Nedenfor nævner jeg nogle søvnråd, som du
kan afprøve:
• Din seng skal bruges til at sove i. Du skal
ikke se fjernsyn, læse nyheder med videre.
Mange med søvnproblemer tilbringer al for lang
tid i sengen i vågen tilstand. Derved kobler hjernen sengen med det ikke at sove. Hvis du ikke
falder i søvn i løbet af 15-20 minutter, skal du
stå op og gå ind i et andet værelse. Find noget
meget kedeligt at beskæftige dig med. Du kan
også foretage dig noget afslappende, for eksempel lytte til beroligende musik. Du må ikke falde
i søvn på sofaen, eller hvor du opholder dig.
Hold lyset dæmpet, og forhold dig fysisk passiv
for at undgå, at kroppen tror, at du skal starte
på en ny dag. Når du føler dig søvnig, gå i seng
igen. Gentag om nødvendigt.
• Hvis du meget let forstyrres af udefrakommende stimuli, kan du benytte ørepropper og
natbriller (om sommeren).
• Hvis du har tankemylder, der forhindrer dig i
at falde i søvn igen, kan du have en blok ved
siden af sengen, hvor du kan skrive eventuelle
bekymringstanker ned. Få eventuelt hjælp til at
håndtere dem i dagtimerne.
• Du kan afprøve afspændingsøvelser, for eksempel dybe vejrtrækninger, meditation eller fantasirejser.
• Prøv appen »Sov godt«. Hypnose, der gør dig
afslappet og klar til søvn. Dansk tale.
• Prøv appen »White Noise«, som er en afslapnings- og søvnapp med lyde.
• Undgå alkohol. Alkohol kan medføre, at du lettere falder i søvn, men kvaliteten af søvnen forringes, og du har flere opvågninger i den sidste
2/3 af din søvn.
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FORSKNING

Træning og medicin
styrker gangkvalitet
Bevægelse er lig med livskvalitet for mange sclerosepatienter.
Og træning og medicin kan hver især, og sandsynligvis i kombination,
forbedre både gangkvalitet og gangfunktion, vurderer scleroseforsker.

D

»

Af Anders Enevold
Grønlund

et, sclerosepatienter frygter mest, er at
miste synet og deres gangfunktion.«
Det fastslår overlæge ved Scleroseklinikken på Odense Universitetshospital Henrik
Boye Jensen, der forsker i, hvordan træning har
effekt på sclerose. Han har netop færdiggjort sin
ph.d.-afhandling og har her fokuseret på, hvordan træning og lægemidlet Fampyra kan forbedre sclerosepatienters gang og bevægelse.

Livet skal gøres bedre
»En kørestol står indprentet i mange patienters bevidsthed som noget af det værste, de kan
komme ud for. Det øger risikoen for at ryge ud
af arbejdsmarkedet, ikke at fungere socialt, og
det øger behovet for hjælp,« forklarer Henrik
Boye Jensen. At forbedre eller bibeholde bevægelsesevnerne er altså et stort ønske blandt
mennesker med sclerose og en vigtig brik i at
holde sygdommen i ave.
»Vi kan endnu ikke helbrede sclerose, men
patienterne lever i dag længere og længere, og
derfor er det også vigtigt at gøre livet bedre for
dem,« siger Henrik Boye Jensen.
Undersøgelse af Fampyra og træning
I sit ph.d.-projekt undersøgte Henrik Boye Jen50

Scleroseforeningen · Nr. 2 · 2016

sen effekten af 26 ugers træning hos 14 patienter og effekten af Fampyra hos 37 patienter.
Han undersøgte både deres gangdistance og
gangfunktion. Patienterne styrkede primært benene, og fokus var især på hoftebøjninger og
knæbøjninger – bevægelser, der typisk er svage
hos sclerosepatienter, og som skaber de største
problemer, når de skal gå.
Hovedbudskabet var, at Fampyra ikke alene
forøgede ganghastigheden, men også gangkvaliteten, idet balance og koordination blev forbedret. Samtidig peger resultaterne på, at Fampyra
er bedre end træning til at øge hjernens signaler
gennem nerverne, mens træning er bedre end
Fampyra til at øge muskelkraften.

En kombination er nok det bedste
Forskerne på Scleroseklinikken er de første i verden til at måle muskelstyrken ved hjælp af et dynamometer hos patienter på Fampyra, og ifølge
Henrik Boye Jensen er han ikke i tvivl om, at patienter på Fampyra vil forbedre deres bevægelsesevner betydeligt mere, hvis de begynder at træne:
»Vores hypotese er, at når træning og medicin hver især gavner muskelstyrke og gangkvalitet, så vil en kombination af træning og medicin have en langt større positiv virkning på de

samme faktorer. Men det har vi endnu
ikke påvist videnskabeligt.«

Træning skal tilrettelægges individuelt
Et træningsprogram skal dog være meget individuelt: Der er stor forskel på, hvor meget vi hver
især er vant til at træne og bevæge os, og sådan er
det også blandt sclerosepatienter. Og endelig har
det stor betydning, hvor lang tid patienterne har
været passive, før de starter op med træning igen.
»Jo hurtigere de kommer i gang, jo bedre, og
jo oftere de træner, jo mere stabil bliver deres
gang,« fortæller Henrik Boye Jensen og tilføjer:
»Vi havde en tidligere maratonløber med,
og hans mål var at komme ud at løbe en omgang på vores atletikbane. Det lykkedes dog ikke
helt, men han blev meget bedre i løbet af det
halve år. Den dårligste deltager sad i kørestol og
kunne gå 58 meter på 6 minutter, da han startede. Efter behandlingsforløbet gik han 130 meter. Det lyder ikke af meget, men det er mere
end en fordobling, og selvtilliden steg markant.«
Træn gerne med sclerose!
Henrik Boye Jensen understreger også, at man
ikke kan bevæge sig for meget, fordi man har
fået sclerose:
»Det er ikke mange år siden, at man anbefalede patienter at holde sig i ro, så de ikke blev
for trætte. I dag er holdningen helt anderledes.
Træthed kan faktisk modvirkes ved at træne
regelmæssigt. Det gavner ikke kun bevægelse, gang og balance, det giver også en
bedre livskvalitet,« forklarer Henrik Boye
Jensen og er ikke sen til at tilføje, at det
ikke er sclerosesygdommen, der skal
sætte grænser for, hvor hårdt og hvor
meget man bør træne:
»Selvom man ligesom alle andre skal lytte til sin krop, kan
man ikke gøre noget forkert
grundet sclerose. Det er bare
med at komme i gang, så
længe man kan.«

Det er ikke mange år siden, at man anbefalede patienter at holde
sig i ro, så de ikke blev for trætte. I dag er holdningen helt anderledes. Træthed kan faktisk modvirkes ved at træne regelmæssigt.
Scleroseforeningen · Nr. 2 · 2016
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Djursland
byder på et
hav af attraktioner

Dronningens Ferieby – jeres helt eget ferieparadis…
I år går det stærkt med bookingerne. Vi må allerede nu melde total udsolgt i skolernes sommerferie. Vi har dog åbent året rundt, og både feriebyen med de pragtfulde nyrenoverede huse samt
Djursland med et hav af attraktioner er bestemt et besøg værd - også uden for sæsonen.

Kr. Himmelfartsferie
De mange attraktioner på Djursland er åbne, det samme er hoppepuden og legepladsen, så der bliver gang i den – både ude og inde.
Torsdag den 5. maj - søndag den 8. maj 2016
Pris 3 overnatninger inkl. slutrengøring kr. 2.185,-/1.093,-**)
Ekstra overnatning koster kr. 535,-

Rummelige og
funktionelle feriehuse
» Soveværelse med 2 elevationssenge og direkte adgang til
badeværelse

Pinseferie
Fredag den 13. maj – mandag den 16. maj 2016
Pris for 3 overnatninger inkl. slutrengøring kr. 2.185,-/1.093,-**)

» Badeværelse med gulvvarme,
fastmonteret badebænk og
flere hæve/sænke funktioner
» Værelse med udtræksseng
(140 cm bred) og en køjeseng

Sommerhøjskole i uge 25
Det er en tradition, det er hyggeligt og Lotte kommer naturligvis og
guider jer gennem ugens program, som traditionen tro står på fællesskab,
solnedgang på badebroen, udflugter og hvad Lotte ellers finder på.
Programmet kan ses på www.dronningensferieby.dk

1 uge fra fredag 17. juni til fredag 24. juni 2016 6.230/3.215,-**)
**) Pris efter feriebylegat som kan søges af medlemmer med Sclerose

ovenover
» Stue/køkken: Gulvvarme, hæve/
sænke spisebord, køkkenbord
» Gæstetoilet og gang
» Terrasse med havemøbler
» Egen P-plads
4 huse har loftlift

Ferie uden forhindringer

Se mere på www.dronningensferieby.dk
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1. nat

Flg. nat

Uge

1/1-11/3, 1/10-14/10 og 22/10-31/12

1.115

360

3.260

12/3-20/5, 10/9-30/9 og 15/10-21/10

1.115

535

4.285

21/5-23/6 og 13/8-9/9

1.115

870

6.230

24/6-12/8 (udsolgt i uge 26-31)

1.350

1.240

7.920

Priser
Alle priser er inkl. slutrengøring
og Wi-Fi. Energi afregnes efter
forbrug med kr. 2,50 pr. kWh.
Linnedpakke kr. 110,-

Barneseng/barnestol
kr. 50,- pr. ophold
Husdyr kr. 275,- pr. ophold
Loftlift kr. 150,- pr. ophold
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Feriebylegat til medlemmer med
Sclerose

Online booking

Dronningens Ferieby 1

www.dronningensferieby.dk

DK-8500 Grenaa
Telefon +45 87 58 36 50
post@dronningensferieby.dk
www.dronningensferieby.dk

Nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
og få nyheder og gode tilbud.

Magni®
kan sidde p
å
alt magnet
isk
materiale

Gør det lettere at bruge
stok eller krykke
2 stærke magneter hjælper dig med at få hænderne fri
Sæt den ene magnet på stokken og den anden på dine bukser.
Hæng nemt stokken fra dig på buksebenet, når du vil have hænderne fri.
Pris 299 kr.
Ordrer behandles inden for 3-5 hverdage

Køb Magni® på

scleroseforeningen.dk/shop

MagAnno_Magni.færdig2016.indd 1

NY BAGEBOG
MED GOD
SAMVITTIGHED
Bag sunde kager uden sukker,
mælk og gluten.
Køb den nye bagebog af Tanja Aakerlund Thara og få
62 lækre opskrifter på kager, boller og desserter.
Pris 249 kr.
Ordrer behandles inden for 3-5 hverdage.

Køb bogen på scleroseforeningen.dk/shop

18-02-2016 10:41:52

140 SIDERS
LÆKKER
INSPIRATION

Rådgivningen Telefon og mail
PSYKOLOGER

36 46 36 46
Dagligt 11-12

Ring 36 46 36 46 – telefontid dagligt kl. 11-12.
Vi kan også kontaktes pr. e-mail ved at skrive til Mette Harpsøe Nielsen,
ledende psykolog, på mhn@scleroseforeningen.dk.
Mette Harpsøe Nielsen, ledende psykolog
Marianne Kjærem Nielsen
Michael Nissen
Dorte Larsen
Helle Gry Pedersen
Vivi Bach Pedersen
Yvonne Damm Mønsted
Helle Gry Pedersen
Mette Sloth Huus
Birgit Nilsson
Margrethe Jungersen
Anna Marie Buur
Karen Nielsen

SOCIALRÅDGIVERE

36 46 36 46

Man.-tor. 8-16 · Fre. 8-14

Ring 36 46 36 46 og aftal tidspunkt for opringning af social
rådgiveren fra dit område – oftest inden for få dage. Social
rådgiverne kan også kontaktes via e-mail eller brev. Der kan
gå 3-4 dage, før du får svar på e-mail eller brev. I forbindelse
med ferieperioder eller sygdom kan der gå længere tid.
Joan Vang jva@scleroseforeningen.dk ·
Formidler også kontakt til psykologen
Suzanne Bæk Holland sho@scleroseforeningen.dk
Inger Johnsen ijo@scleroseforeningen.dk
Mette Mathiasen mma@scleroseforeningen.dk
Dorrit Due due@scleroseforeningen.dk
Lotte Rørstrøm lro@scleroseforeningen.dk
Annette Køhler ako@scleroseforeningen.dk
Camilla Beyer-Nielsen cbe@scleroseforeningen.dk
Janni Jensen jje@scleroseforeningen.dk

SCLEROSELINJEN

70 20 36 46
Man.-fre. 17-20

Scleroselinjen er en hotline for mennesker med sclerose og pårørende,
der har brug for nogen at tale med uden for Scleroseforeningens normale åbningstid.
Linjen er åben mandag-fredag kl. 17-20 på tlf. 70 20 36 46.

LÆGERÅDGIVNING

36 46 36 46

Man.-tor. 8-16 · Fre. 8-14

Har du spørgsmål om din sclerose? Så ring til Scleroseforeningen på tlf. 36 46 36 46
dagligt kl. 8-16, fredag dog 8-14. Serviceafdelingen noterer navn og telefonnummer,
hvorefter lægekonsulent Sivagini Prakash ringer dig op. Mandage kl. 14.30-15.30 og
kl. 19-20.30. Henvendelsen kan betragtes som anonym. Du kan også skrive til lægen på
Scleroseforeningens adresse: Mosedalvej 15, 2500 Valby.
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SUND MAD

TIP
Torskeloin er
det tykkeste og
saftigste kød på torsken,
men du kan også
bruge almindelige
torskefileter.

TORSKELOIN
MED ESTRAGONSAUCE, RIS
OG SPINAT
Fisk har kort tilberedningstid,
men ofte mangler man lige den
rigtige opskrift. Den får du her.

Tid: 25 minutter
Ovntid: 5 minutter
Antal personer: 4
• 600 g torskeloin
• salt og friskkværnet peber
• 1 spsk. olivenolie
• saft af 1 citron
ESTRAGONSAUCE:
• 2 skalotteløg
• 1 spsk. olivenolie til stegning
• 1 spsk. grov sennep
• 1 spsk. tørret estragon
• 4 spsk. hvidvinseddike
• 1/2 l piskefløde
• salt og friskkværnet peber
• 1 bundt frisk estragon
TILBEHØR:
• 250 g ris
• 100 g frisk babyspinat

Tilbehør:
Kog ris efter anvisningen på
pakken. Skyl spinaten.
Estragonsauce
1. Pil og hak skalotteløg. Steg
dem i olie i en gryde, til de er
klare i farven. Tilsæt sennep,
tørret estragon og eddike. Lad
eddiken koge ind til den halve
mængde. Tilsæt fløde, og skru
56
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ned for varmen. Lad saucen
simre i ca. 10 minutter, til den
tykner. Smag til med salt og
peber. Skyl og hak den friske
estragon, og vend den i saucen
lige før servering.
2. Tænd ovnen på 200°. Skær
torskeloin i 4 lige store stykker,
og læg dem på en bageplade
med bagepapir. Krydr med salt

og peber. Dryp med olivenolie
og citronsaft. Bag torskestykkerne i ovnen i ca. 5 minutter,
til de er netop gennembagte.
3. Anret spinat med torsk
ovenpå, og hæld estragonsauce
over. Servér med kogte ris og
resten af estragonsaucen.

HELLEFLYNDER
MED RØD
SKOVSYRE OG
KARTOFFELBØNNE-SALAT
Tid: 35 minutter
Ovntid: 20 minutter
Antal personer: 4
• 800 g helleflynderfilet
• 2 dl hvidvin
• 2 spsk. smør
• 1 usprøjtet citron
• 1 potte rød skovsyre
KARTOFFEL-BØNNE-SALAT:
• 500 g kartofler
• 250 g grønne bønner
• 1 bundt dild
• 1 bundt purløg
• 1 rødløg
• 4 spsk. olivenolie
• saft af 1/2 citron
• salt og friskkværnet peber

Tekst og foto:
All Over Press

1. Tænd ovnen på 180°. Læg
helleflynderen i et ovnfast fad,
og hæld hvidvin over. Top
fisken med smørklatter, citron
skåret i skiver og rød skovsyre.
Dæk fadet med alufolie, og bag
fisken i ovnen i ca. 20 minutter.
2. Kartoffel-bønne-salat: Skrub
kartoflerne, og kog dem møre

i letsaltet vand tilsat et par
dildkviste. Nip bønnerne, og
lad dem koge med de sidste 6
minutter. Hæld vandet fra.
3. Hak dild og purløg. Pil og
hak rødløg fint. Vend dild,
purløg og rødløg sammen med
bønner og kartofler. Tilsæt olie
og citronsaft, og krydr med salt
og peber.
Scleroseforeningen · Nr. 2 · 2016
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KLUMMEN

Charlotte
Født i 1971, gift med Peter og mor til tre
børn, som alle snart er teenagere. Har haft
sclerose, siden hun var 24 år gammel.
Arbejder som ordblindelærer på VUC SYD.

RØDT LYS STÅ
– GRØNT LYS GÅ!
M
in dropfodsstimulator er gået i
stykker og lyser rødt hele tiden.
Den vil ikke oplade og kan derfor
ikke hjælpe mig med at gå …
Så jeg er med et slag gået i stå. Det er
noget rigtig fucklort, for uden dropfodsstimulatoren vil min fod ikke løfte sig, og jeg
får det tungeste venstre ben i verden. Derfor står min kørestol nu ikke længere ude
bag i bilen, men er taget i brug …
Nu gik det ellers lige så helt fantastisk.
Dropfodsstimulatoren er det første, jeg
»iklæder« mig om morgenen, og det sidste,
der ryger om aftenen. Jeg kan ikke undvære
den. Jeg er meget bevidst om, at det er
den, der er skyld i, at jeg ikke falder (særlig tit). At det er den, som har sin (store)
del af æren for, at jeg har en hæderlig gang
og kan gå mere end 50 meter uden pauser.
Derfor er jeg så ulykkelig over, at den har
opgivet lige nu og skal til reparation.
Min bandagist har meddelt mig, at det
kan tage mellem to og tre uger, før den er
repareret. TO TIL TRE UGER!!! Det er jo
fandeme nærmest for evigt … Jeg gider det
ikke! Et hjælpemiddel skal lyse grønt og
hjælpe mig med at gå.
Derfor gav jeg en smule op i går, da jeg

Du kan læse flere indlæg af andre bloggere på
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for gud ved hvilken gang havde overstrakt
mit knæ og slæbt foden halvt i stykker. Jeg
forsvandt (for alles skyld) ud i mit paradis
sammen med hanhunden Sofus og sad bare
helt stille med ondt i både humøret, viljen
og benene.
Men tiden stopper jo som bekendt ikke
med at gå, bare fordi benene gør. Det kom
jeg i tanke om, mens jeg sad i mit paradis
og talte citroner, mens mørket faldt på. Jeg
huskede på, at søndagen ville tilføre mit
humør et basketballstævne, som fortjente at
blive heppet på, og en strand fuld af lykkesten, som bare ventede på at blive fundet.
Så jeg valgte at følge med tiden og lade
benene bestemme farten. For mit humørs
skyld! I dag har derfor indeholdt alt det,
jeg elsker. Jeg har været stolt tilskuer til
to basketballkampe, og så har jeg sammen
med min søn Hjalte og hanhunden siddet
på min yndlingsstrand og fundet dagens
lykkesten
I morgen er det mandag, og mandag
betyder arbejde. Jeg har pakket forskellige
fesne hjælpemidler i bilen, og så får kollegerne lov til at hente kaffen til fru Holmboe.
God uge til jer alle. Må solen skinne og
tiden være lige i jeres tempo.

u www.scleroseforeningen.dk/blog

VIRKSOMHEDSGUIDE

Per
Rasmussen

Mobiltlf. 21 91 23 71
byens-vvs@post.tele.dk

BYENS VVS I/S

Aut.VVS-installatør og kloakmester

Ringvej 18· Alling · 8680 Ry
Telefon: 86 89 33 71
Telefax: 86 89 33 77

AbSorb® v/Scan Convert A/S • Svendsagervej 8 • DK-5240 Odense NØ • 66 10 91 01

EFFEKTIVE OG KUNDETILPASSEDE STØJSKÆRME
Se mere på www.absorb.dk eller ring til os på 66 10 91 01
Fredericia Lystbådehavn

Køb og salg af
brugte handicapbiler
26 29 30 14
www.henningholland.dk

Læs mere om MS

Annonce

MAND med MS

Et magasin med fokus på mænd & MS.
Læs om træning, gadgets, biludstyr,
sex og parforhold

+9250(*(7
0$1'(5'8"
4 mænd med MS fortæller

757

af at være træt?

Sådan får du mere energi

Masser af

%)

7,3

en 13’er

Vidste du det om MS?

12 genveje til mere

6(;

Parforhold · Sex · Single · Far · Mad · Træning · Apps · Gadgets · Motor · Rejse · Videnskab

Medikidz

En tegneserie til børn og unge
Læs om MS på en sjov
og forståelig måde

Fatigue ved MS

En brochure med fokus på MS Fatigue
Læs mere om hvordan trætheden kan
håndteres og få gode tips og råd

Sammen er vi stærkere

En informationsbrochure til pårørende
om MS. Læs mere om MS og hvad
du kan gøre som pårørende

DK-MSC-15-09-05

Udleveres gratis på din lokale MS-klinik

