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VÆRD AT VIDE –
FOR DIG MED MS
Teva Denmark har udarbejdet en række
informationsfoldere, der kan hjælpe dig i din
hverdag med multipel sclerose.
Informationsfolderne giver dig gode råd og vejledning
om multipel sclerose, sund hud og motion.
Du kan få informationsfolderne udleveret hos din
MS-sygeplejerske på din lokale klinik.
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Af Christian L. Bardenfleth,
formand for Scleroseforeningen

Sclerose er
mere end
det, du ser
H

vis du stopper en stribe
danskere på gaden og
spørger dem, hvad scle
rose er, ved en del af dem noget
om sygdommen. Men mange af
dem vil svare noget med køre
stole. De vil fokusere på de fysi
ske aspekter af sygdommen. For
dem kan man se. Og det, man
kan se, kan man bedre forstå.
Når man lever
med sygdommen
Det kan hjælpe
tæt inde på livet,
pårørende til at
som jeg gør, så ved
forstå, at det rent faktisk
man mere om syg
er et sclerosesymptom,
dommen. Og man
når vrede, gråd og følved, at det er en
somhed sidder mere uden sygdom med mange
på tøjet, end før sclerose
usynlige sider.
kom ind i billedet.
Gennem de se
nere år har vi læst
og hørt meget om de kognitive
udfordringer, der følger med syg
dommen. Vi har sat fokus på ind
læringsvanskeligheder, hukom
melsesproblemer, koncentrati
onsproblemer og træthed.
Vi føler selv i Scleroseforenin
gen, at træthed er ved at blive et
mere anerkendt og accepteret sc
lerosesymptom. Netop fordi vi
igennem en årrække i samlet flok
har italesat, hvor invaliderende
et handicap sclerosetræthed kan
være.
Nu har vi besluttet at sætte
fokus på et nyt usynligt sclero
sesymptom. Vi begynder nemlig
at få øjnene op for, at mange men

nesker med sclerose oplever, at de
bliver mere vrede, mere grådlabile
og mere påvirkede af deres følel
ser generelt.
Vi ved, at det er et meget føl
somt emne at tage op. Som en
person siger i temaet:
»Det er da lidt mærkeligt,
at en 50-årig mand græder hos
bageren, fordi der ikke er flere
croissanter«.
En anden fortæller om, hvordan
hun skælder meget mere ud end
før. Hun kan ikke styre sin vrede.
Hun vil gerne, men kan ikke.
Og det er netop pointen: De
fysiologiske forandringer i hjer
nen, som sclerose medfører,
kan påvirke både gang og tem
perament. Det kan være en for
andring i hjernen, der får folk
til at blive mere vrede.
Og derfor synes vi, at det er
et vigtigt emne at sætte fokus
på. Det kan hjælpe alle, der lever
med sclerose, til at forstå sam
menhængen lidt bedre. Og det
kan hjælpe pårørende til at for
stå, at det rent faktisk er et scle
rosesymptom, når vrede, gråd
og følsomhed sidder mere
uden på tøjet, end før sc
lerose kom ind i billedet.
Sclerose er en
række synlige funkti
onsnedsættelser, men
sclerose er mindst lige
så meget noget, der er
usynligt.

Vrede
Vi lagde en efterlysning
på Facebook for et par
måneder siden. I den
stod der blandt andet:
»For ti år siden kendte
ingen til sclerosetræthed.
I dag er det et anerkendt
fænomen, fordi vi har talt
om det. Din stemme kan
være med til at sætte
fokus på et nyt ubelyst
fænomen. Fortæl os din
historie!«
   Heidi Pedersen fra
Horsens var en af dem,
der henvendte sig til os
på baggrund af efterlysningen. Læs hendes
historie på side 20.
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Nyt og
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multipelsklerose.dk
For dig der lever med multipel sklerose, eller gerne
vil vide mere om sygdommen
Annonce
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Lær mere om symptomer, behandling og den seneste forskning
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Stil et spørgsmål til Overlæge Peter Vestergaard Rasmussen fra Århus Sygehus
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KORT NYT
Ny struktur
vedtaget af
Delegeret
forsamling
Stemmeret til alle. Det er grundpillen
i fremtidens scleroseforening.
Nu har foreningens øverste
myndighed, den årlige Delege
retforsamling, endeligt vedta
get forslaget om en ny struk
tur for Scleroseforeningen.
Baggrunden for forslaget
var, at ud af de 10.400 med
lemmer i Scleroseforeningen,
som har sclerose, er det kun
cirka en tredjedel, der benyt
ter foreningens lokalafdelin
ger. Men for at være med på
den årlige Delegeretforsam
ling skal man vælges gennem
en af de 47 lokalafdelinger.
Det betyder, at Sclerosefor

eningens intention om at
være en demokratisk forening
for alle har været udfordret
hidtil.
Det nye forslag sikrer, at
alle medlemmer i foreningen
får mulighed for at stemme
direkte til Delegeretforsam
lingen – både medlemmer
med sclerose, pårørende
og støtter. Det løser ud
fordringen med, at kun en
tredjedel bruger lokalafde
lingerne. Nu kan alle stemme
– om man bruger sin lokalaf
deling eller ej.

CYKELNERVEN 2016
I skrivende stund er Cykelnerven 2016 ved at være fuldt
besat med 250 topmotiverede ryttere, som alle cykler for
en verden uden sclerose. De 250 ryttere og Cykelnervens
ambassadører skal den 15. juni til Frankrig og kæmpe på
nogle af de samme bjerge, som Tour de France-rytterne få
uger senere skal besejre.
   Den store forskel er dog, at Cykelnervens ryttere er
ekstra seje, for de cykler ikke blot op ad stejle bjergskråninger, de kæmper også en brav kamp for at samle penge
ind til forskning i sclerose.
Hvis du vil vide mere om Cykel
nerven, kan du følge os på
facebook.dk/cykelnerven 
eller på cykelnerven.dk
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Når man selv arrangerer en
tur, ved man aldrig med
sikkerhed, om stedet er handicapvenligt. Heller ikke selvom de siger
det. Men når man rejser med
Scleroseforeningen, er der styr på
det. Faciliteterne er i orden. Der er
de håndtag, der skal være, der er
skammel ved toilettet og så videre.
Sådan lyder det fra Conny Rasmussen, som i sine over
20 år med sclerose har været med på fem rejser med
Scleroseforeningen sammen med sin mand. I år har de
været i Holland sammen med 36 andre inklusive ti
hjælpere.

Følg med på www.scleroseforeningen.dk,
hvor det kommende års rejser vil blive
annonceret først i det nye år.

ELSKER DU OGSÅ AT GÅ I BUTIKKER?
Så hjælp os med at sætte mere end 10.000 indsamlingsbøsser op i butikker, på cafeer mv. rundt om i hele landet.
Sidste år lagde danskerne mere end 1,1 mio. kr. i vores
grønne indsamlingsbøsser. Et helt fantastisk resultat,
som vi har brug for din hjælp til at gentage igen i år.
   Vi samler penge ind til forskning i sclerose, og du
kan være med. Vi har nemlig brug for 600-700 frivillige,
hvis vi skal nå at sætte alle indsamlingsbøsserne op.
Derfor har vi brug for din hjælp 4 timer i marts, når vi
skal sætte indsamlingsbøsserne op, og 4 timer igen i
juni, når vi skal samle dem ind igen.
Vær med på holdet! Meld dig som
frivillig i dit lokalområde her
Scleroseforeningen.dk/butik16

Gratis vinterferie i
Dronningens Ferieby
Hvem kan søge om ophold i vinterferien
13.-20. februar 2016:
Alder: Maksimalt 40 år og en af forældrene skal
have sclerose.
Børn: Mindst et hjemmeboende barn i familien
(0-15 år).
Indtægt: Maksimal skattepligtig indtægt på
225.000 for enlige per år og maksimal skatteplig
tig indtægt på 400.000 per år for gifte/sambo
ende plus 16.000 kroner for hvert barn i familien
(0-18 år).
Ansøgningen skal indeholde:
Årsopgørelse(r) skal medsendes. Lægelig doku
mentation for sygdommen. Et par linjer om, hvad
den gratis vinterferie vil betyde for jer.

En ny praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen udgivet i november 2015.

Med støtte fra en arv givet til
Scleroseforeningen er det nu
muligt for foreningens børnefa
milier at komme gratis på vin
terferie i uge 7.
Scleroseforeningen invite
rer trængte børnefamilier på en
uges ophold i Dronningens Fe
rieby i vinterferien. Der vil være
masser af hyggeligt samvær,
fællesspisning og et hav af akti
viteter ugen igennem.
Opholdet er gratis, dog skal
I selv afholde transportudgifter
til og fra Dronningens Ferieby.
Der udleveres en »madkurv« til
hvert hus, så I har basisproduk
terne til forplejning i de nyreno
verede huse.

Ankestyrelsen har gennemgået 98
nyligt afgjorte kommunale sager i en stikprøveundersøgelse. På
trods af at borgerne ikke har klaget
over sagerne, har Ankestyrelsen
fundet ud af, at 40 procent af de
undersøgte sager er i strid med
gældende regler og praksis.

Der er begrænsede pladser, så skynd dig at udfylde et ansøgningsskema inden
den 17. januar 2016 på www.scleroseforeningen.dk/vinterferien

BLIV 100.000 KRONER RIGERE
– spil med i Sclerose-foreningens lotteri i 2016
For første gang introducerer Scleroseforeningen i slutningen af februar 2016
et lotteri. Spiller du med i lotteriet, får du
chancen for at vinde op til 100.000 kroner
– samtidig med at du støtter forskning i
sclerose.
   »Vi ved, at det går godt i de af vores
søsterorganisationer, hvor de afholder
lotterier. Og det er også en generel
tendens i indsamlingsverdenen, at spil
generelt går op, mens det går nedad for
faste bidrag. Så nu vil vi også give lotteri

en chance. Man kan også sige om lotteri,
at der er noget godt i det for alle parter.
Den, der køber lodderne, kan vinde. Vi
vinder, fordi vi tjener penge på et nyt
marked. Og mennesker med sclerose
vinder, fordi lotteriet genererer penge
til forskning i sclerose,« forklarer Karin
Bang Bendixen, som er projektleder på
lotteriet i Scleroseforeningen.
   Skulle du have fået lyst til at være
med, så koster hvert lod 10 kroner – og
jo flere lodder du har, jo større er din

gevinstchance. Hvis du køber mere end
otte lodder, får du rabat. Mindstepris for
deltagelse er 80 kroner.
   Lotterikuverten sendes ud med
posten i uge 8 – så hold øje med din
postkasse.
Held og lykke!
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Israel løfter musikterapi til nye højder
I

srael har i mange år haft tradition for forskning
i musikterapi. Og musik har i flere år været an
erkendt som en effektiv behandlingsmetode, der
kan give afløb for følelser som stress, angst og de
pression, booste hukommelsen, reducere smerte og
Af Louise Bihl
udvikle sprog.
Frandsen
Men brugen af sange, lydfrekvenser og rytme til
at behandle fysiske lidelser er et relativt nyt forsk
ningsområde. Det er den type forskning, der så
småt er begyndt at blomstre på Grabski Rehabilite
ringscenter, der ligger i det nordlige Israel. Grabski
Rehabiliteringscenter er Israels første center hoved
sageligt dedikeret til patienter med sclerose.
Ud over et helt nyt musikrum, som blev indviet
sidste år, er centret designet til en række kreative og
fysiske programmer for de 41 pa
tienter, der bor her. Personalet
Musik kan simpelthen æn- er eksperter inden for blandt an
dre hjernen anatomisk og
det musikterapi, neuropsykologi,
funktionelt. Vores ønske er at
ergo- og fysioterapi – men i for
bruge den viden på rehabilitebindelse med det nye musikrum
ringscentre med henblik på at
er også eksperter udefra blevet
genoptræne hjernen
involveret.
Dr. Donna Abecasis
Dr. Donna Abecasis er en af
dem. Hun er professor i neurovi
denskab, kognition og musik i Israel. Til daglig for
sker og underviser hun på uddannelsen »Creative
Arts Therapies« på Haifa Universitet.
»Teknologien i dag gør det muligt for os at se,
hvad der rent faktisk sker i hjernen, når en person
lytter til eller spiller musik. Vi ved, at musik påvir
ker store dele af hjernen. Især når du selv spiller –
der er effekten endnu stærkere end ved blot at lytte
til musik,« siger hun.

SE VIDEO
Se video fra vores besøg på
Grabski Rehabiliteringscenter her
scleroseforeningen.dk/blad161-israel
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Ifølge Dr. Donna Abecasis har vi langtfra klar
lagt det fulde potentiale, musikterapi kan have for
mennesker med forskellige neurologiske lidelser.
Problemet er, at de positive resultater, der allerede
foreligger, er foretaget i mindre pilotforsøg, som
gør det svært at konkludere noget mere generelt.

Fysiske forbedringer
For eksempel påviste forskere fra USA i et pilotstu
die med sclerosepatienter i starten af 00’erne, at
brug af bestemte definerede beats forbedrede for
søgspersonernes gang mærkbart. Og i et andet stu
die foretaget i slut-90’erne påviste amerikanske for
skere en øget muskelstyrke i læberne hos patienter
med svær sclerose, efter at de havde deltaget i en
række sessioner med musikterapi.
»Vi ved fra studier på for eksempel professio
nelle musikere, at musikundervisning forbedrer
visse hjernefunktioner. Musik kan simpelthen æn
dre hjernen anatomisk og funktionelt. Vores øn
ske er at bruge den viden på rehabiliteringscentre
med henblik på at genoptræne hjernen,« siger Dr.
Donna Abecasis, der håber, at den nye forskning på
Grabski Rehabiliteringscenter kan give mere viden
på området.
Det er et håb, der deles af ergoterapeut Iris Od
les. Hun arbejder på Grabski Rehabiliteringscenter
med at tilpasse instrumenterne og stationerne i det
nye musikrum, så de passer til patienternes behov.
Inden længe skal hun til at arbejde med en ny sta
tion, som kan måle, om patienterne forbedrer sig
fysisk. Iris Odles forklarer:
»Vi vil for eksempel kunne se, om
patienterne bliver i stand til at

Forskere har længe vidst, at musikterapi kan øge livskvaliteten,
men ny forskning viser, at musik også har potentiale til at
ændre hjernens anatomi og funktioner. Den viden har Grabski
Rehabiliteringscenter i Israel sat sig for at teste i deres nye,
specialdesignede musikrum – det første af sin slags i verden.

strække armen længere eller højere, eller om de bli
ver mere udholdende. Det er helt nyt,« siger hun,
mens hun viser den station i musikrummet, hvor
det nye udstyr skal installeres.

Manden med passion for musik
Hele det nye musikrum er designet af Dor Azriel.
Han er direktør for det israelske firma Thalamus
– et firma, der har specialiseret sig i at kombinere
musik og teknologi og gøre det muligt for menne
sker, der er fysisk udfordret, at spille musik. En dag
blev han ringet op af Grabski Rehabiliteringscenter.
De havde en ide.
»Jeg tog ud for at møde patienterne. Da jeg
hørte, at flere af dem havde spillet musik, før de
blev syge, blev jeg meget rørt. Jeg følte, at jeg måtte
hjælpe dem med at spille musik igen, og jeg ville
have, at de skulle spille sammen,« fortæller Dor
Azriel.
Han har spillet musik, siden han var otte år
gammel, og foruden projektet på Grab
ski er han involveret i flere sociale
udviklingsprojekter i Israel.
Blandt andet et muse
umsprojekt, hvor

børn lærer om hjernen og dens funktioner ved at gå
rundt i rum, der er designet som en kæmpehjerne.
Og i et helt nyt projekt sammen med det israel
ske socialministerium er Dor Azriel ved at udvikle
et musikterapiprogram til forældreløse børn, hvor
terapien har til formål at hjælpe dem med at hånd
tere deres traumer.
I modsætning til de andre projekter har han
valgt at arbejde frivilligt for Grabski Rehabilite
ringscenter, da centrets midler er begrænsede.
Og hans vision for programmet er klar:
»Det er mit håb og min drøm at
kunne udvikle en teknologi, der
kan være med til at bevare
eller vække områder
i hjernen, som
er ska

Scleroseforeningen · Nr. 1 · 2016
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Særligt en af patienterne har haft stor betydning
for udviklingen af det nye musikrum på Grabski
Rehabiliteringscenter. Det er 40-årige Oded Shtern.
Det er tre år siden, han flyttede til centeret, og
han er den af patienterne, der uden problemer kan
bruge alle instrumenter og stationer i rummet.
Han har ikke sclerose, men en lignende sygdom,
der også rammer centralnervesystemet.

 M GRABSKI
O
REHABILITERINGSCENTER
• »Grabski Rehabilitation Center« er en
registreret nonprofitforening, som driver et
center for svært handicappede patienter i
byen Migdal Haemek i det nordlige Israel.
• De fleste af patienterne lider af spastisk
lammelse eller sclerose og er mellem 18 og
55 år.
• De 41 patienter bor på Grabski
Rehabiliteringscenter, hvor de dagligt træner
med centrets ansatte, der er eksperter inden
for blandt andet musikterapi, neuropsykologi,
ergoterapi og fysioterapi.

dede eller inaktive på grund af patientens syg
dom«.
Udviklingen af teknologien startede for syv år
siden i et samarbejde med vennen og kollegaen
Naftaly Edry, der er uddannet medicinsk psykolog.
Naftaly har igennem sit job arbejdet med sclerose
patienter.
»For os var det helt centralt at finde ud af, hvor
dan vi kunne måle de ændringer, der sker hos pa
tienterne, når de spiller musik,« siger Naftaly Edry
og fortsætter:
»Det er ikke kun for at kunne måle,
Det er mit håb og min om patienterne får en bedre livskva
drøm at kunne udlitet efter at have brugt programmet,
vikle en teknologi, der
men for virkelig at kunne se, hvordan
kan være med til at bemusikken påvirker deres åndedrag,
vare eller vække områder deres hjerterytme, deres bevægelses
i hjernen, som er skadede
frihed og kvaliteten af en bevægelse«.
eller inaktive på grund af
Makkerparret begyndte derfor at
patientens sygdom
undersøge, hvordan bestemte fre
kvenser, rytme og tempo påvirkede
patienter med neurologiske lidelser. I dag er meget
af teknologien allerede implementeret på Grabski
Rehabiliteringscenter.

EEG-headset
Som noget nyt skal Naftaly Edry, Dor Azriel og per
sonalet på Grabski til at arbejde med et EEG-head
set. Headsettet kan registrere de elektriske impul
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ser, som opstår i hjernebarken, når patienten spiller
musik.
»EEG-headsettet er nok den mest interessante
del af vores arbejde lige nu. For med det kan vi se,
præcis hvordan hjernen reagerer på musik. Det
gode ved musik er, at det er sjovt, men samtidig læ
rer patienterne, hvordan de kan kontrollere rytme
og lyde ved at kontrollere bølgerne i deres hjerne,«
siger Naftaly Edry.
Og den forskning vil Dor Azriel og Naftaly Edry
gerne overføre til, at patienterne i fremtiden selv
kan styre for eksempel deres egen kørestol eller en
computer – blot ved hjælp af et EEG-headset.

Effektiv og risikominimal
Ifølge Dr. Donna Abecasis er der flere fordele ved at
bruge musikterapi som behandlingsmetode til scle
rosepatienter eller patienter med andre neurologi
ske lidelser.
»Musik holder patienterne motiverede, så de
ikke stopper med den fysiske træning, hvilket ellers
kan være en udfordring. Derudover er musikterapi
en effektiv, billig og ikke mindst risikominimal be
handlingsmetode,« siger Dr. Donna Abecasis.
Indtil videre er planen at tilføje mere specialdesig
net elektrofysiologisk udstyr i musikrummet på Grab
ski Rehabiliteringscenter. Det vil blandt andet gøre
det muligt for patienter, der slet ikke kan bevæge sig,
at spille musik med for eksempel åndedrættet.

Annonce

Læs mere om MS
MAND med MS

Et magasin med fokus på mænd & MS.
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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
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Sammen er vi stærkere

En informationsbrochure til pårørende
om MS. Læs mere om MS og hvad
du kan gøre som pårørende
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Udleveres gratis på din lokale MS-klinik

Genvind din funktion
og få din frihed tilbage

Revision, regnskab og
økonomisk rådgivning

Handyflex

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
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Handyflex
det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO
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Har du funktionsproblemer i din hånd eller dit ben på grund af
en hjerneskade som f.eks hjerneblødning, sclerose, cerebral parese
eller andre centrale nervesygdomme. Det er nu muligt for dig at opnå
funktion, frihed og mobilitet. Med FES (funktionel elektrisk stimulation)
hjælpemiddelsystemer kan vi hjælpe dig, hvad enten det drejer sig
om dropfod, dropfod kombineret med lårmuskelsvækkelse eller en
paretisk hånd.
Handyflex

Du kan bestille tid til en klinisk undersøgelse, for at se om denne
type ortose er velegnet til dig.

Bandagist Jan Nielsen – En verden fuld af muligheder
Vil du vide mere besøg www.fes-center.dk eller 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
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Behandlingen af multipel sklerose er under forandring.
Det gør det i stigende grad muligt at leve et aktivt liv med MS.
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bloggere, som skriver om deres liv med multipel sklerose.
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VREDE
Når Heidi Pedersens døtre leger
vildt og støjende, bliver Heidi vred
og skælder ud. Sådan var det ikke
før i tiden. Men sclerosen har sat
sig mærker i hendes hjerne …
Læs vores tema om vrede
som et sclerosesymptom på de
følgende sider.
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Den vrede følelse
Heidis pletter i hjernen
får hende til at skælde ud
Lær at undgå vredesudbrud
Når sclerose skælder ud
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Pandelap = frontallap =
jo større, jo mere refleksion. Forbindelser til
amygdala styrer og hæmmer amygdalas impulser.

Det limbiske system =
styrer vores følelsesliv.

Amygdala = del af det limbiske system =
håndterer frygt og forsvar, sender signaler til hypofysen
i hjernen og bliver kontrolleret af pandelappen.
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vrede
Den

følelse

Alle kan føle vrede, men for nogen er den svær at styre.
Men hvorfor bliver vi egentlig vrede, og hvordan kontrolleres det?
Her fortælles kort om den biologiske basis for vrede
i samtale med hjerneforsker Albert Gjedde.

V

rede er en af de syv dødssynder og forbindes
ofte med ondskab og destruktion. Filosof
fen Thomas Hobbes (1588-1679) mente, at
mennesket er skabt naturligt ondt, og at kun sam
fundet kan tøjle dets vrede og aggressive instinkt.
Omvendt antog filosoffen Jean-Jacques Rousseau
(1712-1778), at vrede primært udspringer af den
vold og ødelæggelse, samfundet præsenterer for os.
Med andre ord anses vrede ikke som et positivt ka
raktertræk.

Den instinktive følelse
Men det vrede instinkt ligger som en dyb, medfødt
egenskab hos os alle og er en helt fundamental del
af vores evolutionære makeup i kampen for at over
leve: Som hos alle dyr har vrede og aggression til
formål at beskytte os mod fjender, opretholde social
status og hjælpe til at opnå ressourcer som mad,
mage og territorier. Vrede er dog ofte en ulempe og
kan koste dyrt: Det kan være livstruende og socialt
udstødende.
Men hvad skyldes i det hele taget vrede, hvor
dan opstår den, og hvad undertrykker den? Vi har
talt med hjerneforsker og professor i neurobiologi
Albert Gjedde fra Københavns Universitet om den
biologiske basis for vrede:
»Vrede er en naturlig reaktion på en trussel«,
starter Albert Gjedde og tilføjer videre, at vrede især
er en negativ følelse: »Det skyldes, at vrede og ra
seri er indledningen til en impulsiv handling. Og en
eventuelt manglende evne til at styre den impulsive
handling er en slags svigt af netværk i pandelappen,
som netop har den opgave at tilpasse handlinger til
de gældende forhold«.

Pandelappen: den fornuftige kontrolinstans
Pandelappen, også kaldet frontallappen, sidder for
rest i hjernen og er det område, der gør os i stand til
at afveje vores handlinger. Her kontrolleres vores

drifter, vurderes konsekvenser af handlinger, son
drer mellem godt og skidt, og udøves social selv
kontrol; med andre ord gør pandelappen os i stand
til at udsætte behov og hæmme følelser, blandt an
det vrede:
»Jo mere pandelap vi har til rådighed, jo bedre
er vi i stand til at kontrollere og reflektere over
vores handlinger,« konstaterer Albert Gjedde og
uddyber:
»Størrelsen på pandelappen er for eksempel et
af de punkter, hvor vi adskiller os mest fra dyr: Dyr
overvejer sjældent for og imod, men handler på in
stinkt; en naturlig reaktion på en trussel er vrede,
der kan munde ud i angreb. Og jo mere instinktivt
dyr handler, jo mindre rolle spiller pandelappen.
Mennesker opdrages i højere grad under opvæksten
til at indgå i sociale sammenhænge, hvor det ikke er
formålstjenligt at slå tilfældige personer ned på ga
den. Vi lærer at dæmpe impulserne og instinktet ved
rationelt at vurdere, om handlingen nu er klog«.

Af Anders Enevold
Grønlund

Beherskelse er det sværeste
Aristoteles (384-322 f.kr) udtalte engang meget
rammende om vredens udfordring: »Enhver kan
blive vred – det er let; men at blive vred på den
rette person i det rette omfang og på rette tid af den
rette årsag – det er ikke enhver beskåret«. Proble
met opstår altså, når vi ikke formår at beherske vre
den, så den går hen og bliver en belastning for vores
humør, velbefindende og omverden.

Vreden udspringer fra amygdala
Men hvis pandelappens funktion er at styre og
hæmme disse instinktive følelser, hvor kommer den
vrede følelse så fra? Hele vores følelsesliv og impul
sive adfærd udspringer fra det limbiske system, der
sidder som en ring (»limbus«) rundt om den mid
terste del af hjernen. En del af det limbiske system
(amygdala) håndterer bl.a. frygt og forsvarsreaktio
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ner. Det område kan f.eks. påvirke udskillelsen af stres
shormonet adrenalin, hvilket ændrer vores vejrtrækning
og hjertekredsløb og gøre os mere årvågne og aggressive.

Amygdala; kroppens vagthund
»Populært sagt kan vi opfatte amygdala som kroppens
vagthund, der altid begynder at gø og rase, så snart vi fø
ler os truet. Pandelappen er så vagthundens fornuftige
ejermand, der i hver situation skal bedømme om hun
den skal holde sig i ro, eller om ejermanden for en gangs
skyld skal løsne grebet og lade hunden rase. Pandelap
pens funktion er så at sige at holde vagthunden i snor. Og
jo bedre kontrol pandelappen har med amygdala, jo mere
snor har den i hunden. Med andre ord: Jo flere raske for
bindelser findes der mellem pandelap og amygdala,« for
klarer Albert Gjedde.

Ukontrolleret vrede kan
vende tilbage i alderdommen
Normalt vil den impulsive adfærd, man ser hos børn,
gradvist svækkes, i takt med at pandelappen får mere styr
på amygdala; altså i takt med at vi bliver voksne og for
nuftige. Men hos nogle mennesker opstår
der beskadigelser i pandelappen, der ned
sætter deres evne til at styre deres impul
ser:
»Vi ser, at ukontrolleret vrede og det
ikkeformålstjenlige raseri kan vende til
bage med alderen, hvis forbindelser i pan
delappen ødelægges. Det er ikke unormalt
at ældre mennesker har svært ved at styre
vredes- eller glædesudbrud,« siger Albert
Gjedde.

Jo mere pandelap
vi har til rådighed,
jo bedre er vi i stand
til at kontrollere
og reflektere over
vores handlinger.
professor i neurobiologi
Albert Gjedde

Beskadigelser i pandelap
hos psykisk syge

Men beskadigelser i pandelappen opstår
også ved en lang række psykiske lidel
ser: »Især kan personer med skizofreni,
psykose, pandelapdemens eller Alzhei
mersdemens opleve hæmningsløs vrede
og ændrede personlighedstræk. Det kan
også ramme personer med sclerose. Det
skyldes bl.a., at de forandringer, der
indtræffer i hjernen ved disse lidelser,
typisk opstår i hjernens pandelap. Det kan være ophob
ning af plaques og nedbrydning af nerveceller, der kan
forstyrre pandelappens kontrolfunktion. Personerne fø
ler dermed pludselig et svigt af kontrol og nedsat evne til
at styre deres reaktioner,« uddyber Albert Gjedde.

Reaktion på frustration og tab af kompetencer
Og det kan være både smertefuldt og tabubelagt, som
det fremgår af andre artikler i dette blad. Men vil perso
ner med svære lidelser i hjernen ikke også naturligt være
mere vrede, fordi de føler sig mere utrygge, frustrerede,
trætte og i dårligt humør på grund af tab af kompetencer
eller manglende kontrol?
»Jo, man kan sige, at den trussel, de møder, kan være en
følelse af magtesløshed og frustration over svigtende kom
petencer,« mener Albert Gjedde og tilføjer: »Men det er
uvist, om den ukontrollerede vrede kun er en reaktion på
denne trussel, eller om vreden også gør dem mere frustre
rede og magtesløse. Det går sandsynligvis begge veje«.

18

Scleroseforeningen · Nr. 1 · 2016

VR
»Kender du til, at dine vredesudbrud
er blevet voldsommere, mere
ukontrollerbare eller hyppigere?
I næste medlemsblad vil vi gerne
lave et tema om vrede som et sclerosesymptom. Vrede kan nemlig være
en del af de kognitive forandringer,
man kan opleve som følge af sclerose.
Det skyldes, at kognitive forandringer
kan gøre det sværere at styre sine impulser. Mennesker, der er påvirket på
den måde, mister derfor besindelsen
ofte og voldsomt.«
Sådan skrev vi for et par måneder siden i
en efterlysning på Scleroseforeningens
Facebookside. Mange delte deres oplevelser af scleroserelateret vrede med
os. Her kan du læse seks af dem:

At tælle til ti hjælper ikke, da vulkanen
selv bestemmer sit udbrud. Jeg synes,
det sværeste er, når det går ud over mine
børn. De har jo ikke bedt om sygdommen, og
de kan ikke altid forstå det. Omvendt tager
jeg mig ikke af, hvis venner og familie ikke
forstår mig.

REDE
Jeg synes, det er et vigtig
t, men også meget tabub
elagt
emne, I tager op. Jeg ha
r været meget flov over
min vrede
og de handlinger, den ha
r medført. Det er vigtigt
at vide, at man
kan få hjælp til at tackle
sine vredesudbrud og ikk
e mindst det
pres og de frustrationer,
der fremkalder dem. Jeg
vil gerne
udtale mig om mine dødp
inlige reaktioner, hvis de
t kan hjælpe
andre.
   Jeg har flere gange
været meget heldig. Fx ku
nne jeg have
slået min mand ihjel enga
ng, hvis jeg havde ramt ha
m med
vores dørstopper. Den ram
te i stedet opvaskemask
inen, som
med sit meget bulede, bø
rstede stål stod og råbte:
’Hold da
kæft, du er psykopat’ til
mig i mange år efter. De
n er heldigvis
udskiftet nu.
   Jeg er også kun tilgive
t af mine børn, fordi vi ha
r kunnet
tale om mine anfald bage
fter. Det er ikke sjovt, og
jeg
ville
ønske, at jeg havde fået
hjælp til det, meget før jeg
gjorde.
   Det har været en lan
g proces at lære at tackle
vreden,
men det, der har hjulpet
mig mest, har været at sli
ppe for alt
det pres, der følger med
uddannelse, job, børn, syg
dom med
attakker, skilsmisse og så
videre.
   Jeg fik førtidspension
– og det hjalp. Jeg fik hjæ
lp på
Sclerosehospitalet, jeg fik
antidepressiv medicin og
indsigt i og
forståelse for min tilstan
d. Jeg har fået ro.
   Jeg er nu jordens me
st tålmodige menneske,
og jeg har
svært ved at tro på, at de
t var mig, der var hende
psykopaten.
Jeg kan ikke lave det om
, men jeg ville ønske, at jeg
ikke skulle
have udsat mine kære for
så meget vrede og kaos.

Jeg er blevet en værre hidsigprop. Men jeg kan
også hurtigt blive meget ked af det. Det svinger
faktisk meget. Det ene øjeblik kan jeg tude over en kop
kakao, og det næste øjeblik er jeg bare stiktosset. Jeg
tror bestemt, at jeg skal passe på med ikke at skubbe
mine kære væk og i stedet blive bevidst om mine
reaktioner og skabe en forståelse for min sygdom eller i
hvert fald forsøge at få det forklaret.

Fortalt af
mennesker
med sclerose
når jeg er
Min vrede kommer frem,
r mit barn
ha
træt eller stresset. Det
e – ja og
oft
til
t
på 18 år desværre mærke
r. Det er
ne
ven
re
resten af familien og næ
me, hvis
sam
t
de
er
t
så pinligt bagefter. De
bliver diskuteret,
jeg er i en gruppe, og der
e mig ordentligt,
og jeg ikke kan formuler
k forstår det jo
så springer låget af, og fol
somhed, der følger
ikke. Der er så meget en
e styre det.
med vreden. Jeg kan ikk

Jeg har progressiv sclero
se. Jeg har
en meget kort lunte, for
di jeg skal
bede min mand om hjælp
konstant, og det
gør mig meget vred, hvis
det ikke kan
blive her og nu.

rpt
sitiv. Bestemte lyde, ska
Jeg er blevet enormt sen
ge
rer mig. Vi har en me t
lys eller gentagelser irrite
gang at
børn. Der behøver ikke en
stor familie og en masse
mmen.
su
r
generelt bare den de
blive snakket højt – det er
t ikke
sle
n
ka
af rummet, for jeg
Jeg bliver nødt til at gå ud
t
mi
r
ove
ud
t
går vreden mege
være i det. På den måde
og
r
gå
som
år,
dreng på fem
sociale liv. Min søde lille
g til.
me ord – der skal ingentin
sam
de
r
ge
synger og genta
de
og t er
i min tone over for ham,
Så bliver jeg mere skarp
ham
ns skyld. Det fortæller jeg
synd, for det er jo ikke ha
t er
De
dt.
n: ’Mor, det ved jeg go
også ofte, og så svarer ha
at
gt
val
r
illenisser er det, vi ha
bare dine drillenisser’. Dr
kalde vreden.

Læs videre på vores Facebookside:

facebook.com/scleroseforeningen
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Heidis pletter i hjernen
får hende til at skælde ud
Heidi Pedersens vredesudbrud overfor hendes tre børn er nogen gange så voldsomme, at hun
af og til tænker, at det ville være bedre for børnene, hvis hun ikke boede sammen med dem

E
Af Lotte Skou Hansen

t glas mælk, der bliver væltet. En halvstor
pige, der ikke fanger, hvordan man folder
julestjerner med det samme. Musik, højlydt
leg. Larm og rod. Et bord, der ikke er tørret ordent
ligt af.
Det kan være nærmest hvad som helst, der udlø
ser Heidi Pedersens vrede. Og når
hun bliver vred, så skælder
hun ud. På sin mand og på
deres tre piger på 7, 12
og 16 år.
»’Hvordan kan man

blive sur over det,’ tænker jeg bagefter. Jeg ville så
dan ønske, at jeg kunne nå at tænke, inden jeg blev
vred, så vores børn ikke fik så meget uberettiget
skældud. Før kunne jeg tælle til ti, men det kan jeg
slet ikke nu. Min vrede kommer lige så hurtigt som
et knips med fingrene. Jeg ville virkelig ønske, at
jeg kunne lære at reagere, inden jeg skældte ud,«
forklarer Heidi Pedersen.

Vreden fylder

Heidi er 40 år gammel og bor i Horsens med sin
mand og deres tre piger. Heidi har haft attakvis sc
lerose siden 2006 og har været på før
tidspension med et skånejob 8 timer om
ugen siden 2010.
Det er vigtigt for Heidi at
Hun har valgt at være åben om den
understrege, at hendes
vrede, som er en følge af de skader i
familie også er en familie,
hjernen, hendes sclerose har pådra
som hygger sig sammen
get hende. Selvom det er et tabubelagt
og har masser af gode
emne, stiller hun op, fordi hun synes,
stunder.
at vreden som sclerosesymptom faktisk
er værre, end dengang hun gik med rol
lator og ikke kunne komme op ad trap
perne på døtrenes skole.
»Jeg synes faktisk, at det er sværere at have syg
dommen nu, for nu kan folk ikke se den. Folk siger:
’Jamen, du er jo ikke syg mere?’ For nogle år siden
gik jeg med rollator, men nu kan jeg løbe tre kilo
meter. Fysisk set kan jeg sådan set alt i dag og træ
ner fx i et almindeligt fitnesscenter. Det, jeg er ramt
af nu, er min svigtende hukommelse, træt
hed og vreden,« forklarer hun om de
usynlige handicaps, der fylder i hen
des – og hele familiens liv.

Det passer med
pletterne i hjernen
Det er vigtigt for Heidi at understrege,
at hendes familie også er en familie,
som hygger sig sammen og har masser
af gode stunder.
»Men jeg skælder meget ud, når
jeg bliver presset og er træt.
Det er mest om eftermid
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FORHOLD TIL
3 SKRIDT IHÅNDTERING
AF VREDE:

1

2
dagen, fordi jeg er træt der – også selvom jeg har
hvilet mig midt på dagen. Jeg kan blive vildt sur
over, at børnene vælter et glas mælk. Andre dage
kan jeg sagtens se, at det er et uheld. Og efter et vre
desudbrud kan jeg godt se, at det er mig, den er gal
med og ikke børnene. Men jeg når ikke at stoppe
op,« fortæller Heidi Pedersen.
I løbet af det seneste år er hun blevet mere og
mere sikker: Hendes vrede kommer af sclerosen. En
viden hun fik bekræftet for ganske nylig:
»Jeg talte faktisk med min neurolog om det i sid
ste uge. I betragtning af mine pletter på hjernen,
kan hun godt forstå det. Det passer helt med plet
terne, sagde hun. Jeg er også ramt på hukommel
sen, i en grad så jeg ofte glemmer at putte en ingre
diens i mad, jeg har lavet masser af gange. Det pas
ser ifølge min neurolog også fuldstændigt overens
med mine pletter på hjernen.«

Stor selvindsigt
Heidi har en pædagogisk uddannelse og reflekterer
meget over, hvordan hendes vrede påvirker hendes
børn.
»Alle børn får skældud i ny og næ, men det her
er meget. Det må være hårdt at være barn i det uni
vers. De bliver jo sårede og får nogle hug. Jeg tror
ikke, det er godt for dem.«
Heidi reflekterer og gør sig mange tanker om sin
vrede. Det gør, at hun bliver endnu mere træt og
dermed vred som følge af den kronisk dårlige sam
vittighed. Som hun selv formulerer det:
»Jeg bruger mange kræfter på at reflektere over
det bagefter og vende det indad og blive ked af det.«
Heidis selvindsigt er stor og hendes vurdering af,
hvor skadelig situationen er for familien som hel
hed, får hende af og til til at tænke drastiske tanker:
»Jeg tænker, at det ville være bedre for min fa
milie, hvis jeg ikke boede sammen med dem. Hvis
vi boede hver for sig, ville mine børn kunne vælge
mere, hvornår de ville se mig. De ville få mindre
skældud. Som det er nu, er det urimeligt af og til.
De får skældud for små ting. De kan have det rig
tigt sjovt og virkelig hygge sig med hinanden her
i stuen. Men den larm, de laver, kan jeg slet ikke
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Erkendelse. Heidi har taget
det første skridt, fordi hun
er bevidst om, at sclerosen
har påvirket hende kognitivt.
Hun mærker og erkender
vreden, og hun er bevidst

om, at den påvirker hele
hendes familie. Det er et
vigtigt skridt. Mange er ikke
bevidste om, at de har ændret sig på dette punkt, eller
kan/vil ikke erkende det.

Næste skridt er at bede om
hjælp. Her skal man være
varsom med kun at spørge én
faggruppe om råd og hjælp.
   – Scleroseforeningens
gratis psykologordning vil
kunne hjælpe med værktøjer
til at håndtere vrede, angst,
frygt og uvished. Psykologerne vil også kunne hjælpe
pårørende som partnere og
børn.
   – Neuropsykologerne
og de andre fagpersoner på
Sclerosehospitalerne vil, hvis
man fx søger om et fire-ugers
ophold, kunne hjælpe med en
masse konkrete redskaber
og rådgivning til at håndtere
vreden i hverdagen.
   – Socialrådgiverne i ens
kommune vil måske kunne
hjælpe hende med en aflastningsperson, der kan bevilliges til at skabe rolige rammer
omkring de praktiske ting en
time hver dag i ulvetimen, når
ungerne kommer væltende

hjem fra skole og fritidsaktiviteter.
   – Et nært familiemedlem,
en god veninde, en sød pensioneret nabo eller en reservebedste fundet via lokalavisen
vil måske også kunne hjælpe
med at skabe hyggeligt, roligt
samvær med og – i overført
betydning – tørre mælken op,
når uheldet sker.
   – En coach vil kunne
hjælpe med at danne et
overblik over ressourcer og
prioriteter. Hvad er vigtigt for
den enkelte i rollen som mor/
far, hvordan ønsker man sig,
at samværet med ens børn
skal være, hvordan kan man
nå de mål?
   – Der kan være hjælp at
hente i medicin. Egen læge
kan hjælpe med at afdække et
eventuelt behov.

Når man har »afsøgt«, hvad
der er af muligheder for at få
hjælp, skal man sammen med
sin eventuelle partner tage en

beslutning om, hvilke af ovenstående og andre muligheder,
man ønsker at arbejde på at få
som en hjælp til familien.

2

3

HUSK: Man skal (som oftest)
selv bede om råd og hjælp for
at få råd og hjælp!

Læs, hvad andre brugere af vores netrådgivning
tidligere har spurgt om i relation til sclerose og vrede:
www.scleroseforeningen.dk/blad161-raadgivning1
www.scleroseforeningen.dk/blad161-raadgivning2
www.scleroseforeningen.dk/blad161-raadgivning3
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Sofie fortæller
Sofie Pedersen er 12 år gammel og Heidi
Pedersens datter.

have. Og så bliver jeg sur og skælder dem ud
– fordi de hyggede sig, var glade og trivedes.«

Følge af en hjerneskade
På den anden side er det netop Heidi selv, der
har bragt emnet op i familien og sørget for,
at de har vendt og drejet temaet adskillige
gange.
»Jeg synes, at vi er gode til at tale om det.
Vi har sørget for, at børnene har noget viden,
som hjælper dem. Det er jo faktisk, fordi man
har en hjerneskade, at man bliver sådan, som
jeg er. Den viden har de nu, og det gør, at de
føler sig mindre trådt på, tror jeg. Men derfor
er det selvfølgelig stadig svært for dem i situa
tionerne, hvor jeg bliver urimeligt vred.«
Heidi gør også meget ud af ikke kun at tale
generelt om emnet i fredstid, men også af at
håndtere de enkelte vredesudbrud efterføl
gende:
»Jeg er god til at sige undskyld, når der
igen er ro i lejren og forklare dem, at det ikke
var okay, at jeg for op. Vi har talt meget om,
at jeg ikke når at tænke, før jeg skælder ud.
Og at det er en sygdom, der gør det,« forkla
rer Heidi.
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Sofie synes, at hendes mor skælder meget ud.
Men hun er ikke sikker på, at det er mere end an
dre mødre.
»Man ved jo ikke, hvordan det er i andres liv,
så jeg ved ikke rigtigt, hvor meget mine veninders
mødre skælder ud. Men jeg synes i hvert fald, at
det det er lidt i overkanten herhjemme,« fortæller
Sofie Pedersen.
»Min mor skælder hurtigt ud, selvom vi bare
har det sjovt. Hvis fx min søster og jeg spiller Sing
Star på Wii inde på mit værelse og har skruet op
for musikken. Så kommer hun og skiller os ad
på hvert vores værelse, selvom vi bare havde det
sjovt. Og hun kunne jo bare have spurgt: ’Vil I
ikke skrue lidt ned?’« forklarer Sofie.
Det positive for Sofie er, at moderen er god
til at tale med sin familie om
hendes sygdom og vreden:
Det positive
»Hun tænker meget over
for Sofie er, at
det. Og hun er god til at tage
moderen er god
en snak med mig alene engang
til at tale med
imellem, hvis fx min far og lil
sin familie om
lesøster ikke er hjemme. Hun
hendes sygdom
forklarer også tit bagefter, at
og vreden
hun er blevet vred, at det ikke
var meningen, men at hun
ikke nåede at tænke sig om, inden hun skældte
ud. Det kender man jo godt fra sig selv.«
Sofie er glad for, at hun har en storesøster, hun
kan snakke med.
»Jeg taler tit med min storesøster om det. Hvis
jeg ikke føler, at min mor forstår det, så kan jeg
bedre tale med min søster. Hun har selv prøvet
det. Min mor har jo ikke prøvet at have en mor
med sclerose. Min søster ved, hvordan det er,«
fortæller Sofie.
Ligesom alle andre børn synes hun til tider,
at hendes mor er verdens dummeste. Men det er
heldigvis sjældent:
»Nogen gange tænker jeg over, hvorfor jeg har
en syg mor. Men ellers tænker jeg, at jeg ikke kan
leve uden hende, og at jeg elsker hende.«

Lær at undgå

vredesudbrud
En del mennesker med sclerose oplever en vrede, som de aldrig tidligere
har kendt til. Det skyldes, at vreden hænger direkte sammen med scle
roseplak i hjernen. Og vreden er svær at håndtere – men det kan læres

M

ange mennesker med sclerose er
ramt på det, der i Mette Eller
manns fagsprog kaldes ’de kogni
tive styringsfunktioner’. Når det er tilfæl
det, får de problemer med at hæmme følel
sesudbrud og med at undgå, at de bruser
over af en følelse. Ofte rammes folks evne
til at skabe overblik og bedømme en situa
tion desværre sideløbende.
»Det vil sige, at de her mennesker skal
bruge mere tid, når de skal vurdere en si
tuation. De har en slags nedsat dømme
kraft. Når de reagerer hurtigt, kommer de
til at reagere forkert. Og vreden kommer
typisk væltende enormt hurtigt, hvilket
gør de her to kognitive udfordringer til en
rigtig dårlig cocktail,« forklarer Mette El
lermann.

Den gode nyhed
Men ifølge Mette Ellermann, der har ar
bejdet med mennesker med sclerose i sit
job som neuropsykolog i 16 år, kan langt,
langt de fleste lære at blive bedre til at
håndtere vreden.
»Tricket er, at man skal købe sig selv

tid, så man ikke eksploderer. Og det kan
trænes. Man skal lære at se de allertidlig
ste tegn på ens vrede,« fortæller hun og
fortsætter:
»For de fleste vil fysiske symptomer
være det første, der kommer, når vreden er
på vej. Folk kan måske mærke en sammen
snøring i halsen, en anspændthed i deres
muskler eller de bliver opmærksomme på,
at de knytter hænderne. Det er, fordi man
gør sig klar til at kæmpe, når man bliver
vred. Andre beskriver det som, at de ’bli
ver sorte indeni’, eller at de kan mærke, at
de ’bliver flakkende’. Hvis man kan lære at
spotte de her individuelle, personlige tegn,
så kan man lære at stoppe vreden. Næste
gang man bliver vred, skal man prøve at
mærke efter, hvordan det mærkes helt ind
ledende. Man skal lære at analysere sig selv
allerede i situationen og ikke først bagefter.
Mange vil sige, at vreden kommer som et
lyn fra en klar himmel, men det er ikke helt
sandt. Det kan være svært at spotte de ind
ledende tegn – men de er der,« forklarer
Mette Ellermann.
Herefter er der så to forskellige strate

Af Lotte Skou Hansen

Scleroseforeningen · Nr. 1 · 2016

23

TEMA

Den mest alvorlige form
for vrede, som jeg
møder meget
blandt mennesker
med sclerose, er
den vrede, der bliver vendt mod dem
selv. Den er lige så
impulsiv, voldsom
og irrationel, som
den vrede, de retter
mod andre.
Mette Ellermann

 ETTE ELLERMANNS
M
TO STRATEGIER TIL AT
UNDGÅ VREDSUDBRUD:
1

1

gier, man kan bruge, når man har lært at spotte, at
vreden er på vej.
Enten kan man arbejde imod den biokemi, der
er i vrede, eller også kan man aflede sig selv. Du
kan læse mere om de to metoder i boksen her på
siden.

Vrede som psykisk selvskade
Men hvis man spørger den erfarne neuropsykolog,
har langt de fleste i virkeligheden et andet stykke
arbejde, som de skal starte med, inden de går i
gang med at lære at kontrollere deres vrede mod
andre,
»Den mest alvorlige form for vrede, som jeg mø
der meget blandt mennesker med sclerose, er den
vrede, der bliver vendt mod dem selv. Den er lige så
impulsiv, voldsom og irrationel, som den vrede, de
retter mod andre. Og den kan virkelig æde dem op.
De bebrejder sig selv og slår sig selv i hovedet men
talt i en grad, så det faktisk er en form for psykisk
selvskade – og det kan fuldstændigt ødelægge et
menneske.«

»Det er IKKE din skyld«
Mette Ellermann har en ganske simpel metode til at
hjæpe, når hun møder den type vrede:
»Jeg siger altid med meget fasthed i stemmen:
’Det er IKKE din skyld.’ Den sætning skal folk med
scleroserelateret vrede lære at tage til sig og sige til
sig selv. Når de begynder at slå på sig selv psykisk,
skal de sige: ’Det her er ikke min skyld.’ De skal
lære at huske sig selv på, at vreden er en kognitiv
dysfunktion, som skyldes deres sclerose. Vredesud
bruddene er ikke en bevidst handling. De er en følge
af en hjerneskade! Hvis man husker på det, kan
man ikke bebrejde sig selv på samme måde,« for
klarer hun.
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Øv dig i at ændre de fysio
logiske reaktioner, der er i
vredefølelsen. Det handler
om biokemi: Når man bliver
vred, udskilles der adrenalin i
hjernen, fordi man gør sig klar til at
kæmpe. Når du begynder at spænde op
i musklerne og knytte hænderne, fordi
du gør dig klar til kamp, skal du aktivt
gøre det modsatte: Slap af i hænderne
og vend håndfladerne ud fra kroppen.
Så sender du signaler til hjernen om, at
der ikke var fare på færde alligevel. Du
får hele dit system til at melde »fejlalarm«, og så reguleres dit adrenalinniveau ned igen.
   På samme måde bliver åndedrættet overfladisk og hurtigt, når man
bliver vred. Øv dig i at trække vejret
HELT ned i maven. Tæl til fire under
indåndingen og til seks på udåndingen. Hvis man gør det, så kan man
simpelthen ikke blive rasende samtidig, lover Mette Ellermann.

2

2

Afledning. Det handler om
at købe sig selv tid, inden
vreden eksploderer, ved at
fjerne fokus. Du skal simpelthen vende dit fokus væk fra det,
der er ved at udløse din vrede. Find
en afledningsmanøvre, der virker
for dig. Nævn fx alle de hvide eller
orange ting i rummet. Eller sig »1-21-2-1-2«. Helt konkret fortæller Mette
Ellermann om en klient, der havde
stor succes med at sige: »Anne lagde
anemoner, Bennys bukser brændte,
citroner er sure,« for sig selv, når hun
mærkede vreden komme. Hun skulle
koncentrere sig for at gå fra første
linje af et af de kendte børnerim til
den første linje i det næste og blev
dermed afledt fra vreden. Andre har
brug for noget visuelt og ser fx et
rødt lys i en lyskurve for sig, fordi de
oplever, at det røde signalerer ’Stop!’
så tydeligt til dem, at de stopper op i
deres vrede udbrud.

Inddrag
din partner
Når vreden skal håndteres, understreger Mette Ellermann, at
det er uhyre vigtigt at inddrage sin partner, hvis man har en.

»

D

en her type vrede kan ødelægge
Når man selv og ens partner er blevet
parforhold, hvis man ikke får talt
klogere på det her område, skal man få la
om det. For vredesudbruddene kan
vet nogle klare aftaler om, hvad man så
være meget voldsomme, faktisk nærmest
gør, når vreden optræder.
helt overgrebs-agtige. Man kan føle sig de
Mette Ellermann forklarer, at det bed
cideret psykisk forudlempet, hvis partne
ste er, hvis man kan finde en fælles måde
ren skælder voldsomt ud,« forklarer hun
at italesætte vreden på. Hvis man kan
og fortsætter:
blive enige om, at når vreden bruser over,
»Det er så vigtigt at få snakket om, hvor så kigger man på hinanden og siger: »Nå,
dan man skal forholde sig
der var den igen…«, »Den
til vreden. Ægtefællen skal
dumme pandelap« eller
have en viden om, at vreden
»Hov, der var sclerosen på
Det er så vigtigt
er en følge af sygdommen.
spil ige«.
at få snakket
Så han eller hun ved, at det
»Det er en bedre me
om, hvordan man
ikke er konen eller mandens
tode, end at den part med
skal forholde sig til
skyld, når vedkommende
sclerose skal gå og sige und
vreden. Ægtefællen
hidser sig op,« fortæller
skyld hele tiden. Det kan
skal have en viden
Mette Ellermann og forkla
være godt at gøre over for
om, at vreden er en
rer, hvorfor det er så betyd
mere udeforstående, men
følge af sygdommen.
ningsfuldt, ved at fortælle en
hvis man hele tiden skal
Så han eller hun ved,
historie om et trafikuheld:
underskylde over for sin
at det ikke er konen
Hvis man i sin bil påkø
partner, for noget som man
eller mandens skyld,
rer et barn, der brækker be
egentlig ikke er skyld i, så
når vedkommende
net, så betyder det meget,
tager man en meget stor
hidser sig op.
hvorvidt man selv var skyld
byrde på sig,« mener hun.
Mette Ellermann
i uheldet eller om barnet løb
En sådan aftale om, hvad
ud foran bilen, og man intet
man »kalder« den sclerose
kunne gøre for at undgå det.
relaterede vrede, og hvordan
Kørte man 100 km i timen eller kørte man
man tackler vredesudbruddene, skal man
30 km. i timen? Man vil selv se anderledes lave i fredstid og ikke midt i et skænderi.
på uheldet afhængigt af, om man hørte for
»Og så skal man som partner aner
stærkt eller ej. Og det vil naboerne også.
kende, at det er voldsomt svært det her. At
Det skyldes, at bevidste handlinger, der
man godt forstår, at selvom ens mand eller
skader andre, er meget værre end uheld.
kone har været ved neuropyskolog og lært
Det er ifølge Mette Ellermann den samme
nogle strategier, så kan de strategier altså
mekanisme, der gør sig gældende med
være forbaskede svære at følge, når vreden
hensyn til vreden.
bryder ud,« understreger hun.
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Når sclerose

skaelder

RIX UNTIDT
• Har tidligere arbejdet som journalist.
• 51 år.
• Sclerose siden 1995.
• Har blandt andet stiftet
Rixpod www.rixpod.dk og
Radio MS www.radioms.dk
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Når sclerose skælder
ud

Klumme:

I
Af Peter P.
Christensen

maj 2012 fik jeg en vred mail. Jeg får ret mange
mails. Er der nogen af de mange mails, der er
vrede, gør det mig ikke det store. Jeg må stå på
mål for både vrede og glade mails.
Men med lige denne her mail i foråret 2012 var
det noget andet.
Den var fra en af dem, jeg har snakket mest med,
i de 5 år jeg har arbejdet i Scleroseforeningen. Vi
er derhenne, hvor man taler mere om en ven end
en samarbejdspartner. Mailen var fra manden bag
Rixpod og Radio MS, Rix Untidt. Han og jeg har
gennem årene vendt ideer, planer, ris og ros og delt
mange kager.
Selv var jeg lettere stresset dengang i foråret
2012. Jeg stod foran 6 ugers barsel og var lige flyt
tet. Der var mange ender, der skulle lukkes og –
indrømmet – nogle af dem blev lukket lidt for hur
tigt. Det blev til et par småfejl, som Rix fangede og
kommenterede i en mail. Og derfra gik det galt. Jeg
svarede kort for hovedet retur, og så skrev Rix en
vred mail. Den var sådan lige på grænsen til at være
nederdrægtig.
Jeg blev ret overrasket og lidt såret. Det var så
dan en mail, hvor det tydeligt fremgår, hvor udue
lige alle andre er.

Nedsat impulsforvaltning
Dagen efter kom der en ny mail fra Rix. Hans søde
kone havde læst mailen til mig og sagt til ham, at
hans tone var vred, nedladende og tenderende til
uforskammet. Så Rix skrev undskyld.
Vi forsonedes over en kage, og jeg tog på barsel.
Og der tænkte jeg: Det er, hvad sclerose kan.
Sclerose kan snige sig ind i en person og:
Det var ikke Rix, der havde skrevet den mail. Det
var sclerose.
Rix er 50 år, og han har haft sclerose siden 1995.
Det er 20 år med en tarvelig følgesvend.
Da vi mødtes igen efter min barsel ,
snakkede vi om det her med sclerose og
Det er ikke helt
vrede. Som Mette Ellermann, der er neu
almindeligt, at en
ropsykolog og forklarer om scleroserela
50-årig mand græder,
teret vrede på side 26-27, forklarer det:
fordi bageren ikke har
»Mennesker med sclerose, der ople
flere croissanter
ver hyppige vredesudbrud, har nedsat
Rix Untidt
impulsforvaltning. De har simpelthen
en »hæmmer-funktion«, der er mindre
stærk end andre mennesker. Raske mennesker kan
glimtvis opleve den samme vrede. Det sker, når
de kommer i situationer, hvor deres pandelappers
funktion er nedsat fx som følge af depression, alko
holindtag, visse typer medicin, stress eller træthed.
Så får man sværere ved at forvalte følelser i det hele
taget – ikke kun vrede. Når man har sclerose er den
skade permanent.«

De udsolgte croissanter
Rix vidste faktisk godt det her med sclerose og vrede,
inden jeg vidste det.Og han foreslog allerede dengang
i 2012, at vi skulle tage at skrive om det i bladet.

»Det er især vigtigt for de pårørende at vide«,
sagde han.
Og så fortalte han om andre episoder, hvor hans
sclerose har taget magten over ham:
Om dengang han efter sin eftermiddagsspadsere
tur gik ind til bageren for at købe en croissant, som
han altid plejede. Men denne dag var de udsolgt. Og
så begyndte han at græde.
»Det er ikke helt almindeligt, at en 50-årig mand
græder, fordi bageren ikke har flere croissanter«,
som han sagde.
Udgangen på det blev, at han nu går til en anden
bager, fordi det er for pinligt at gå tilbage.
Det er selvfølgelig en dum løsning, men også et
billede på, hvor stærkt tabuet er.
Han fortalte også om dengang, hvor han i et
samarbejde med en ven på radioen overfusede ven
nen over en bagatel. Sådan helt ude af proportio
ner overfusede. Bagefter måtte han ringe til ham og
undskylde:
»Det var ikke mig. Det var en anden, der overfu
sede dig. Det var sclerose, der overfusede dig.«

Let til tårer
Træthed og stress gør det værre for Rix, men har er
ikke i tvivl om, at det er sclerose, der er den virke
lige synder. Episoderne med bageren, vennen, mai
len eller naboen ville aldrig være sket, før han fik
sclerose.
For Rix er der ikke kun sket noget i hans følel
sesliv hvad angår vrede. Der er også kommet noget
med at have let til tårer. Eller som Rix siger:
»Hver gang jeg ser en sød amerikansk film, så
græder jeg, når den slutter. Det er ligesom et filter,
der er væk. Måske skræller sclerose hæmningerne
af og viser den person, man virkelig er. Men det hå
ber jeg fandeme ikke. For så er jeg smålig og vred og
græder hele tiden«, siger han med et smil.
Rix har et refleksionsniveau, der er ret skarpt.
Når sclerose stjæler hans krop, og han træder ud af
sig selv, træder han også ud af situationen bagefter
og kan se, hvad der skete. Han registrerer, hvad der
er sket, og han forholder sig til det. Han siger und
skyld til naboen, til vennen eller til mig. Det gør det
nemmere for Rix, og det gør det nemmere for alle os
andre at tale om det og forstå det.
»Når nogen skælder ud, kan det være sclerose,
der skælder ud. Derfor er det vigtigt, tror jeg, at alle,
der selv har eller lever sammen med mennesker
med sclerose, får den viden, at sclerose faktisk kan
stjæle en personlighed. Det er vigtigt at få sat det
store lys på, at sådan her er det. Sådan er sclerose.
Sclerose er en masse fysiske ting, vi alle kan se, men
sclerose er måske mindst lige så meget alt det, vi
ikke kan se,« forklarer han.

Hør Rix og terapeut Jesper Sloth diskutere vrede:
www.scleroseforeningen.dk/blad161-radioms
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ARV GØR EN FORSKEL FOR DEM,
DER LEVER MED SCLEROSE

DU KAN HJÆLPE OS I KAMPEN MOD SCLEROSE!
En stor del af de penge, vi bruger på forskning, patienthjælp
og rådgivning af pårørende, kommer fra arv. Scleroseforeningen
arbejder næsten udelukkende for indsamlede midler. Derfor gør
din støtte en konkret forskel for mennesker med sclerose.
SE MERE PÅ SCLEROSEFORENINGEN.DK/ARVOGTESTAMENTE

INDSAMLING

Donation af arv:

»En meget fin
og uselvisk ting«
Scleroseforeningen har netop lanceret en ny arvekampagne, som
skal skabe opmærksomhed om, hvor stor en forskel arveindtægter
gør for arbejdet for mennesker med sclerose i Danmark.

S

clerose er en kronisk og potentielt invalide
rende sygdom, der kan give mange udfordrin
ger i de berørte familier. Derfor tilbyder Scle
roseforeningen hver dag gratis psykologhjælp og
gratis socialrådgivning til mennesker med sclerose i
Danmark. Scleroseforeningen udbyder også en bred
palet af kurser, temamøder, onlinerådgivning og in
formation om sygdommen.
Samtidig støtter foreningen hvert år forskning i
sclerose med mere end 10 millioner kroner.
Alle disse aktiviteter er finansieret næsten udeluk
kende via indsamlede midler. En meget stor del af
Scleroseforeningens indtægter kommer fra arvesager.
Derfor har Scleroseforeningen netop lanceret en
ny arvekampagne, som skal skabe opmærksomhed
om, hvor stor en forskel arveindtægter gør for ar
bejdet for mennesker med sclerose i Danmark.
»Arv er svært at tale om. Men i 2014 stod arv for
24,3 procent af vores indtægter. Det drejer sig altså
om rigtigt mange penge, som vi bruger til at gøre en
forskel i hverdagen for mennesker med sclerose –
det er derfor, det er så vigtigt for os,« forklarer mar
ketingchef i Scleroseforeningen, Ann Leistiko.
»Vi har fået arbejdet bag annoncen foræret af
bureauet Liquidminds. bureauet har doneret den
julgave, de normalt plejer at give til sine kunder,

til os i form af en reklame. Vi valgte at få lavet en
ny arveannonce, som er meget baseret på et billede
og giver plads til folks egen fortolkning. Vi synes,
at den spreder det budskab, vi gerne vil have frem:
Man kan efterlade noget på jorden, som er til gavn
for andre mennesker, når man ikke er her mere,«
fortæller Ann Leistiko og fortsætter:
»Vi får mange donationer, og mange støtter os. Vi
er glade for alle de gaver, vi får, men på en eller an
den måde synes jeg, at arvesagerne er noget helt sær
ligt. Vi kan ikke give noget retur, og folk ser ikke en
gang deres gave komme nogen til gavn. Så det at do
nere noget af sin arv til en velgørende organisation er
en meget uselvisk og fin ting at gøre, synes jeg.«

Af Lotte Skou Hansen

Vi er glade
for alle de
gaver, vi får, men
på en eller anden
måde synes jeg, at
arvesagerne er
noget helt særligt.

LÆS MERE OM ARV HER:
www.scleroseforeningen.dk/arv og her:
www.scleroseforeningen.dk/blad161-arv
Læs også artiklen: Tag samtalen, mens alle tænker: »Hun lever da i 25 år endnu!« her:
www.scleroseforeningen.dk/blad161-arv1
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OCEANS OF HOPE
BLEV HUJET OG KLAPPET I LAND

Skibet Oceans of Hope vendte hjem til Danmark i november. I 17 måneder har det sejlet
jorden rundt med en international besætning af mennesker med sclerose. Scleroseforeningen mødte Jette Lyngsø, der sejlede med på skibet langs den amerikanske østkyst.

S

øndag den 15. november ankom skibet Oceans
of Hope til kulturhuset Islands Brygge. Ved
kajen ventede familie, venner og samarbejds
partnere på at tage imod de modige besætningsmed
lemmer, som på skift har været med på en jordom
sejling med Oceans of Hope – en unik bedrift og et af
Danmarks største sejlprojekter nogensinde.
Besætningen kommer fra forskellige lande i ver
den, men har det tilfælles, at de alle har
sclerose. Jette Lyngsø er en af
dem. Hun har haft
sclerose i

flere år, men har været heldig, at sygdommen indtil
nu ikke har været altoverskyggende i hendes hver
dag. Om velkomsten i søndags sagde hun:
»Afslutningen her i dag betyder rigtig meget. For
det bliver meget synligt, at der er mange menne
sker, der bakker os op og prøver at forstå, hvad det
vil sige at have sclerose,« siger hun og fortsætter:
»Sammen kan vi gøre rigtig meget. Det er helt
fantastisk at have den her fælles oplevelse i dag«.

Af Louise Bihl
Frandsen

Egen kaptajn i livet
Projektet Oceans of Hope handler om at gribe livet
på trods af udfordringer og usikkerhed. For Jette
Lyngsø har turen været en oplevelse, der har givet
hende nye tanker om livet og om det at have scle
rose.
»Vi har ikke selv skrevet drejebogen for vores
liv, men vi er kaptajn i vores eget liv, og det gælder
om at tage styring. Det gælder for alle mennesker –
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men især for dem, hvor gulvbrædderne bliver hevet
væk under dem«.
Selv var hun med Oceans of Hope fra østkysten
af Amerika og hele vejen ned til Florida.
»Det var en vild oplevelse. Følelsen af at være i
elementernes vold. Jeg er vild med at sejle og håber,
at andre også kan få den oplevelse. Det er fantastisk
at være en del af Oceans of Hope«.

Sclerose et andet sted i verden
På sin tur mødte Jette Lyngsø blandt andre en
kvinde fra USA. Kvinden fortalte Jette, at lægerne
havde sagt, at hun ikke skulle arbejde på grund af
sin sygdom. Men som kvinden fortalte Jette, så
havde hun ikke råd – det krævede en meget dyr for
sikring. Det gjorde indtryk på Jette:
»Det at møde mennesker fra andre lande med
sclerose har fået mig til at tænke på, hvor heldige vi
er i Danmark, fordi der er et sikkerhedsnet under
os. Det var meget specielt. Det gav virkelig et billede
af, hvordan det er at have sclerose andre steder i
verden,« siger Jette.
Hvad, der skal ske med skibet Oceans of Hope,
er ikke besluttet endnu. Men Jette og andre håber
på, at der igen vil blive arrangeret en lignende tur
for mennesker med sclerose, så andre kan få den
samme store oplevelse.

www.scleroseforeningen.dk/blad161-hope
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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

BALANCEPROBLEMER?
BalanceWear® kan være svaret!

Nyhed
i Europa

Skodsborg Fysioterapi er den første klinik udenfor USA der er certificeret til
at kunne tilbyde vesten BalanceWear® til personer med balanceproblemer.

Typiske lidelser, hvor
BalanceWear® kan hjælpe:
✔ Multipel Sclerose
✔ Ataxi
✔ Parkinsons
✔ Apopleksi
✔ Neuropati
✔ Ældre med balanceproblemer
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.

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

www.balancewear.com

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.

For yderligere information:
Tlf.: +45 45560030
lmy@skodsborgfysioterapi.dk

www.skodsborgfysioterapi.dk

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
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Sådan kan du støtte
forskning i sclerose i 2016

JANUAR

FEBRUAR

APRIL

Kiss Goodbye to MS

Lotteri

YOU RUN

For første gang nogensinde er
13 scleroseforeninger fra hele
verden gået sammen om at
sætte fokus på kampen mod sclerose.
Kampagnen kører op til valentinsdag
den 14. februar og har et rødt kys som
blikfang. Kiss Goodbye to MS samler
ind til det internationale forsknings
projekt »Progessive MS Alliance«. Her
er de bedste forskere fra hele verden
gået sammen om at finde en behand
ling mod progressiv sclerose. Sådan
støtter du: Giv et bidrag til kampag
www.kyssclerosefarvel.
nen på
dk eller via
www.facebook.com/
kyssclerosefarvel.

I 2016 har Scleroseforeningen
premiere på et helt nyt lotteri
med præmier på op til
100.000 kr. I februar får 55.000 med
lemmer, støttemedlemmer og andre
bidrags ydere derfor en lotterikuvert
fra Scleroseforeningen i postkassen.
Kuverten indeholder et spilkatalog
med overblik over præmier og et giro
kort til køb af lodder. Alt overskud fra
salg af lodder går naturligvis til kam
pen mod sclerose.

Løb med på YOU RUN i 2016 og start
din egen indsamling til fordel for sc
leroseramte. YOU RUN er et velgø
renhedsløb, og når du deltager i løbet,
får du samtidig din egen løbeside og
onlineindsamling på www.betternow.
org. Her kan du opfordre venner, be
kendte, kolleger osv. til at støtte den
gode sag og give et bidrag til din ind
samling.
I år løber YOU RUN-deltagerne en
ten 5 km, kvartmarathon eller halv
marathon i området omkring Køben
havns Inderhavn. Læs mere og tilmeld
Youruncopenhagen.dk.
dig på

NYT

Hvornår: Fra 14. januar til 14.
februar.
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Sådan støtter du: Spil med og støt
Scleroseforeningen. Hvert lod koster
10 kr., men køber du flere lodder, får
du rabat. Du deltager ved at bruge gi
rokortet, som følger med i kuverten.
Hvornår: Hold øje med lotterikuver
ten i din postkasse sidst i februar.
Læs mere om lotteriet under Kort Nyt
på side 6-7 i dette blad.

Sådan kan du støtte: Deltag i YOU
RUN 2016 og start din egen indsam
ling for Scleroseforeningen. Eller støt
andre, der løber for at samle penge
ind til scleroseramte.
Hvornår: YOU RUN løber af sted
den 24. april.

Læs mere om egenindsamling på næste side

Egenindsamling
Ud over at støtte eller medvirke i årets kampagner kan du
også starte din helt egen indsamling. Kun fantasien sætter
grænser for, hvordan du samler penge ind. På de to næste
sider kan du få tips og ideer til, hvordan du kommer i gang
med din egen indsamling, og læse, hvordan andre har gjort.

MAJ

Sådan gør du: Opret din egen indsamling på

www.indsamling.scleroseforeningen.dk.

Hvornår: Din egen indsamling kan køre
på alle tider af året.

JUNI

SEPTEMBER

Kys Sclerose Farvel

Cykelnerven

Husstandsindsamling

I maj er de grønne kys på banen
igen, når vi for fjerde år i træk samler
ind under overskriften Kys Sclerose
Farvel. I samarbejde med en række
kendte danskere spreder vi budskabet
om kampagnen og samler penge ind
til forskning.

Cykelnerven er Scleroseforeningens
årlige velgørenhedscykelløb i de fran
ske bjerge. I 2016 cykler 250 deltagere
fordelt på 9 lokale hold for at samle
penge ind til forskning i sclerose. Mål
sætningen er, at hver rytter skal samle
mindst 15.000 kr. ind. Pengene kom
mer bl.a. fra egenindsamlinger, lokale
virksomheder og støttearrangementer.
www.cykelnerven.dk.
Se mere på

Scleroseforeningen og Gigtfor
eningen er gået sammen om en
ny husstandsindsamling, hvor
vi håber at kunne sende op mod 4.000
frivillige ud med indsamlingsbøsser
rundtom i Region Hovedstaden og Re
gion Midtjylland. Indsamlingen finder
sted 2. søndag i september, og vi har
brug for din hjælp til at samle ind.

Sådan støtter du: Meld dig som
indsamler allerede nu, vi har brug for
så mange hænder som muligt. Læs
mere om, hvordan du tilmelder dig,
under Kort Nyt på side 6-7 i dette
blad.
Husk også at opfordre alle om
kring dig til at give et bidrag i en af de
10.000 indsamlingsbøsser, som står i
butikker og på cafeer i hele landet. El
ler foreslå venner og bekendte at købe
de grønne læbepomader og mints i
bl.a. REMA 1000. Hold øje med de
grønne kys i din by, flere indsamlings
muligheder er på vej.
Hvornår: Hele maj måned.
Støt kampen mod sclerose med
et bidrag via mobilen
SMS Kys20 til 1231 for at donere 20 kr.
SMS Kys30 til 1231 for at donere 30 kr.
Eller doner et valgfrit beløb via
MobilePay på 40 117 109

Sådan støtter du: Giv et bidrag til
Cykelnerven ved at støtte de mange
lokale arrangementer, eller klik ind på

www.indsamling.sclerose
foreningen.dk/events/cykelner
ven-2016 og støt dit lokale holds ind

samling.

Hvornår: Cykelnerven samler ind
frem til juni.
Støt dit lokale Cykelnerven-hold
med et bidrag via mobilen

NYT

Sådan støtter du: Meld dig som
indsamler, og vær med til at samle
penge ind til forskning i sclerose. Kon
takt Scleroseforeningen på tlf. 3646
3646. Læs meget mere om husstands
indsamlingen i næste nummer af Lev
med SCLEROSE, som lander i din
postkasse til april.
Hvornår: Husstandssamlingen fin
der frem over sted 2. søndag i septem
ber, i år er det den 11. september.

Nordjylland – 2445 1511
Midtjylland – 2445 4907
Trekants området – 2449 9948
Vestjylland – 2447 6822
Sønderjylland – 2446 6746
Fyn – 2445 3057
Midtsjælland – 2441 8465
København – 2442 9570
Nordsjælland – 2445 1322
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START DIN EGEN
INDSAMLING
H

ar du nogensinde overvejet at lave din egen
indsamling til fordel for scleroseramte?
Hos Scleroseforeningen er det marketing
chef Ann Leistiko, som er ansvarlig for, at der bli
ver samlet midler ind til forskning og patientstøtte.
Hun giver her sine fem bedste råd til dig, som gerne
vil lave en indsamling på egen hånd:

Vis mennesket bag din indsamling

»Egenindsamlinger er fantastiske til at sætte et an
sigt på sclerosesagen, her kan man virkelig se og
føle, hvem det er, man støtter, når man giver et bi
drag. Jo mere personligt du beskriver baggrunden
for din indsamling, jo større effekt har det ganske
enkelt på den, du gerne vil have til at støtte.«

Brug en naturlig anledning

»En rund fødselsdag, et jubilæum eller noget helt
tredje. Brug de naturlige anledninger til at starte
en indsamling op i dit navn, og ønsk dig donatio
ner i gave.«

Vær til stede på de sociale medier

»Med sociale medier som Facebook og Instagram
er grænserne for, hvor langt du kan nå ud med din
indsamling, blevet nærmest uendelige. Samtidig
har de sociale medier gjort det nemmere at bede
både venner, bekendte og helt fremmede om støtte
– uden at føle, at du står med hatten i hånden. En
opfordring via Facebook er mere uformel og kan
derfor nemmere sendes af sted.«

Hver en krone tæller

»Husk, at både små og store indsamlinger er guld
værd for kampen mod sclerose. Det er dig, der be
stemmer omfanget, og kun fantasien sætter græn
ser. Bag en kage og sælg den stykvis til dit barns
fodboldturnering, løb en tur med YOU RUN, eller
bestig et bjerg, hvis du tør, alt har værdi for dit
samlede indsamlingsresultat.«

Initiativ avler mere initiativ

Sabrina indsamlede
mere end 18.000 kroner
til Viborg Halvmarathon
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»Når du starter din egen indsamling, er du samti
dig en inspirationskilde for andre, som måske selv
har overvejet det samme. Så husk at fortælle dine
omgivelser om din indsamling, måske kan du in
spirere en kollega eller ven til selv at samle ind. Det
handler om at sprede budskabet og vise, hvor en
kelt det egentlig er. Jo flere vi er om indsamlings
arbejdet, jo længere når vi.«

SÅDAN HAR
ANDRE GJORT:
2014

2015

2016

Charlotte Holmboe fra Haderslev har
haft sclerose siden 1996. I forbindelse
med Kys Sclerose Farvel-kampagnen
i 2014 satte Charlotte gang i sig selv,
sin familie og hele sit lokalområde for
at samle penge ind til forskning i sc
lerose. Charlottes indsamling endte på
25.000 kroner med stor støtte fra hele
Haderslev-området:
»For mig dur det ikke at stå med
hatten i hånden og håbe på at få et
bidrag ind. Jeg var nødt til at sætte
mig selv i spil for at skabe opmærk
somhed om den sygdom, som jeg selv
og så mange andre lever med hver
eneste dag. Så jeg slog vejrmøller,
hoppede i havet midt i marts, udfor
drede lokalpolitikere og delte hele
herligheden på Facebook for at samle
så mange penge ind som overhovedet
muligt,« forklarer Charlotte Holmboe,
som arbejder som ordblindeunder
viser på VUC.
Charlotte blogger om livet og sclerose
på www.scleroseforeningen.dk/blog.

Sabrina Olesen fra Børkop ved Vejle
indsamlede sammen med sin familie
og en kollega mere end 18.000 kro
ner i forbindelse med Viborg Halv
marathon i juni 2015. Sabrinas ku
sine har sclerose, og derfor startede
hun og familien deres egen indsam
ling til fordel for Scleroseforeningen:
»Mit oprindelige mål var faktisk
at indsamle 5.000 kroner, men vo
res indsamling tog så hurtigt fart, at
jeg opjusterede ambitionen til 15.000
kroner, og jeg er ret stolt af, at vi nå
ede endnu højere op,« siger Sabrina
Olesen, som arbejder i sine forældres
blomsterbutik Blomsterhuset, der
spillede en stor rolle i indsamlingen.
Sabrina kontaktede sammen med
sin søster og en kollega en række lo
kale virksomheder, der hver især do
nerede ting, som blev bortauktione
ret via Blomsterhusets Facebookside.
Auktionen på Facebook spredte sig
hurtigt i lokalområdet og fik for alvor
gang i Sabrinas indsamling.

Til sommer cykler Jacob Kryger fra
Hornbæk for første gang med på
Scleroseforeningens velgørenheds
cykelløb Cykelnerven. Jacobs kone
og svoger lider begge af sclerose,
og han cykler med for at samle
penge ind til forskning i sygdom
men:
»Man føler en magtesløshed som
pårørende, som er svær at gøre no
get ved. Derfor er Cykelnerven et
godt projekt for mig, for her føler jeg
virkelig, at jeg gør noget. Jeg samler
penge ind gennem mit netværk, og
både mine patienter, min arbejds
plads og andre virksomheder i mit
lokalområde støtter min indsam
ling,« fortæller Jacob Kryger, som er
fodterapeut i Lyngby.
Jacob Krygers indsamling har al
lerede rundet 20.000 kroner og fort
sætter frem til juni, hvor han sam
men med resten af Cykelnerven-hol
det indtager de franske bjerge.

Jacob Krygers kone
har sclerose. Derfor
kører han på Cykelnerven 2016.

MERE INSPIRATION
Læs også om Sanne Stenia Andersen fra
Vejle, der samlede næsten 60.000 kroner
ind sammen med 22 veninder. Sanne gav
hver af sine veninder 100 kroner og en
udfordring om, at få pengene til at yngle
mest muligt på fire måneder. Resultatet
slog alle deres forventninger – læs hele
historien på www.sclerose
foreningen.dk/blad161-sanne
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ÅRSMØDER 2016
En del af Scleroseforeningens demokrati

Her finder du lokalafdelingernes årsmøder annonceret.
Men mange steder har lokalafdelingen arrangeret mere end det formelle, et
årsmøde indeholder. Det kan være spisning, hvis man tilmelder sig, eller foredrag.
Se yderligere informationer på din lokalafdelings kalender på vores hjemmeside
eller i indstikskalenderen, som sidder midt i dette blad.

Region Nord
Aalborg/Jammerbugt
Himmerland
Brønderslev/Hjørring
Morsø/Thisted
Frederikshavn/Læsø
Region Midt
Nordvestjylland
Odder/Samsø
Horsens
Aarhus/Skanderborg
Ringkøbing/Skjern
Herning
Favrskov
Ikast/Brande
Hedensted
Skive
Viborg
Silkeborg
Randers
Djursland
Region Syd
Vejle/Billund
Fredericia/Kolding
Vestfyn
Nordfyn
Sønderjylland
Midtfyn
Varde
Esbjerg/Fanø
Sydfyn
Vejen
Sønderborg
Region Sjælland
Nordvestsjælland
Guldborgsund/Lolland
Faxe/Stevns
Greve/Solrød
Slagelse/Sorø
Lejre/Ringsted
Køge/Roskilde
Næstved/Vordingborg
Region Hovedstaden
Frederiksberg/København
Storkøbenhavn Vest
Storkøbenhavn Syd
Nordsjælland Vest
Nordsjælland Øst
Storkøbenhavn Nord
Dragør/Taarnby
Bornholm
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Dato
25. februar
29. februar
1. marts
3. marts
15. marts

Tid
18.00 – 21.00
19.00 – 21.00
18.00 – 21.30
17.30 – 20.30
18.00 – 20.30

Sted
Skovsgaard Hotel, Hovedgaden 26, 9460 Brovst
Hobro Medborgerhus, Skibsgade 26, 9500 Hobro
Idrætscentret Vendsyssel, Stadionvej 17, 9760 Vrå
Hotel Vildsund Strand, Ved Stranden 2, 7700 Thisted
De Frivilliges Hus, Danmarksgade 12, 9900 Frederikshavn

3. februar
11. februar
18. februar
24. februar
25. februar
29. februar
2. marts
2. marts
8. marts
10. marts
15. marts
16. marts
17. marts
29. marts

17.00 – 21.00
19.00 – 21.00
18.00 – 21.00
18.00 – 21.00
18.00 – 21.30
18.00 – 21.00
18.00 – 21.00
18.00 – 20.00
18.00 – 21.00
19.00 – 21.00
19.00 – 20.30
18.30 – 21.30
19.00 – 20.00
18.00 – 20.30

Råsted Golfklub, Brandsbjergvej 4, 7570 Vemb
Ålykkecentret, Ålykkecentret 5, 8300 Odder
ASV - Horsens, Nørrebrogade 38 A, 8700 Horsens
Marselisborg Centret, P.P. Ørumsgade 11, bygning 8, 1.sal, 8000 Aarhus C
Højmark Forsamlingshus, Adelvej 41, 6940 Lem
Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, 7490 Aulum
Favrskov Sundhedscentret, Store sal, Hovvej 76, 8370 Hadsten
Bording Hallen, Klochsvej 25, 7441 Bording
Ørum Daugård Multicenter, Gl. Vejlevej 47, 8721 Daugård
Aakjærskolen, Asylgade 6, 7800 Skive
Viborg Sygehus, Heibergs Alle 6, 8800 Viborg
Rosengårdcentret, Tulipanvej 2, 8600 Silkeborg
Hjernecenter Randers, Bakkevej 1, 8920 Randers NV
Dronningens Ferieby, Dronningens Ferieby 1, 8500 Grenaa

2. februar
1. marts
25. februar
1. marts
1. marts
2. marts
3. marts
22. februar
9. marts
21. marts
17. marts

18.00 – 21.00
19.00 – 21.00
18.00 – 21.00
17.30 – 21.00
18.30 – 21.30
18.00 – 20.30
18.00 – 21.30
18.00 – 21.00
17.00 – 19.30
18.00 – 21.00
18.00 – 21.00

Mølholm Sognehus, Niels Skousvej 13 A, 7100 Vejle
Kolding Uddannelses Center (KUC), Ågade 27, 6000 Kolding
Bowlingcentret, Færøvej 67, 5500 Middelfart
Bolbro Ældrecenter, Stadionvej 50, 5200 Odense V
Kirsebærhavens Aktivitetscenter, Kallemosen 58, 6200 Aabenraa
Ryslinge forsamlingshus, Gråbjergvej 16, 5856 Ryslinge
Varde Musik & Billedskole, Vestervold 11, 6800 Varde
Hovedbiblioteket, Storm P Salen, Nørregade 19, 6700 Esbjerg
Multihuset, Gl. Skårupvej 3, 5700 Svendborg
Markedsrestaurationen, Markedsvej 7, 6650 Brørup
Knøs Gård 1, Sal 1, 6470 Sydals

4. februar
11. februar
17. februar
3. marts
14. marts
15. marts
16. marts
30. marts

19.00 – 22.00
19.00 – 21.30
18.00 – 21.00
18.00 – 21.00
19.00 – 21.00
18.00 – 21.30
18.30 – 21.00
16.30 – 20.00

Svebøllehallen, Højvangen 10, 4470 Svebølle
Bangs Have Centret, Bangs Have Parken 11, 4930 Maribo
Stevnshøj, Stevnshøjvej 50, 4660 Store Heddinge
Borgerhuset, Greveager 9, 2670 Greve
Aktivitetscenter Teglværksparken, Teglværksparken 50, 4220 Korsør
Østergadecentret, Østergade 1, 4330 Hvalsø
Frivilligcentret Sct. Maria Park, Frederiksborgvej 2, 4000 Roskilde
Birkebjergcentret, Birkebjerg Alle 9, 4700 Næstved

1. februar
9. februar
29. februar
2. marts
8. marts
8. marts
10. marts
31. marts

18.00 – 21.30
19.00 – 21.00
18.00 – 21.00
18.00 – 21.00
18.00 – 21.00
19.00 – 21.00
18.00 – 21.00
18.00 – 21.00

Scleroseforeningen, Mosedalvej 15 A-B, 2500 Valby
Taastrup Kulturcenter, Poppel Alle 12, 2630 Taastrup
Kulturhuset Brønden, Brøndby Strand Centrum 60, 2660 Brøndby Strand
Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund
SeniorCentret Vapnagaard, Hestens Bakke 43, 3000 Helsingør
Rudersdal Frivilligcenter, Skovgærdet 4, 2840 Holte
Skelgårdskirken, Sindingvej, 2770 Kastrup (indgang v. Vestamagercentret)
Cafe Hos Casper, Lufthavnen, Søndre Landevej 2, 3700 Rønne
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ER DU UNG?

Har du sclerose? Måske er du tæt på én,
som har sclerose? Det er ikke altid så fedt.

Men du er ikke alene. Kom og mød andre i samme situation! Der er masser af muligheder i 2016:

Sportscamp på Egmont Højskolen
i Hou (15.-17. april 2016)
En weekend for dig, som er klar på at få sved på
panden. Bliv udfordret i nye sportsgrene og få smug
kig i handicapidrættens verden. Vi har inviteret for
skellige sportinstruktører til at guide os igennem en
tempofyldt og sjov weekend.
Sportscampen er for alle unge med sclerose. Du
kan være med uanset om du løber derudaf, går med
stok eller måske sidder i kørestol.
Egmont Højskolen er en almen højskole med stor
fokus på tilgængelighed og gode handicapforhold.

Ungeweekend i Dronningens
Ferieby i Grenaa (3.-5. juni 2016)
En weekend for dig, som har lyst til at mødes med
andre unge med sclerose.
Vi har inviteret en række dygtige foredragshol
dere og undervisere med stor erfaring inden for sc
lerose til at afholde en række workshops.
Du vil både få mere viden om sclerose og blive
klogere på dig selv. I løbet af weekenden holder vi
en sjov fest med god mad, underholdning og live
musik.

Ung frivillig-weekend i Dronningens Ferieby i
Grenaa (30. september-2. oktober 2016)
En weekend for dig (med/uden sclerose) som i for
vejen arbejder frivilligt for unge med sclerose (lokalt,
regionalt eller nationalt), eller for dig, som er nys
gerrig på at lave frivilligt arbejde sammen med unge
med sclerose. Du vil i løbet af weekenden få et godt
indblik i de forskellige projekter og opgaver, der er
at tage fat på, men også få et godt fagligt indspark til,
hvordan vi arbejder som frivillige i Scleroseforenin
gen.

Standup (oktober og november 2016)
En aften for dig med sclerose, din mand/kone, din
kæreste eller en god ven eller veninde, hvor I sam
men med andre unge er inviteret til en aften med
højt humør og mavekramper. Arrangementet vil
blive afholdt fem forskellige steder rundtom i lan
det.
Aalborg (25/10), Aarhus (26/10), Kolding
(27/10), Ringsted (1/11) og København (3/11).

Tilmeld dig på hjemmesiden

www.scleroseforeningen.dk/unge fra slutningen af januar 2016.

Husk: Du skal være mellem 19 og 40 år for at være med til vores arrangementer.
Har du liket vores Facebookside »Ung med Sclerose«? Så går du ikke glip af noget!

SUND MAD

OVNBAGT KYLLING OG PORRER MED FETA OG GULERODSCREME
Tid: 30 minutter. Ovntid: 20 minutter. Antal personer: 4
Den saftige gulerodscremen er et
sundt alternativ til en fed sauce.

Dagens 6 ingredienser:
• 4 kyllingebrystfileter
• ½ potte frisk timian
• 1 bundt porrer
• 150 g feta
• 3 dl sort quinoa
• 500 g gulerødder

Fra dit basislager skal du bruge:
• salt og friskkværnet peber
• 4 fed hvidløg
• 2-3 spsk. olivenolie
• 1 kartoffel

Opskrifterne her bringes
i samarbejde med
Magasinet Sundhed.
Foto: All Over Press

1. Læg kyllingefileterne i et smurt
ovnfast fad. Krydr med salt, peber
og timiankviste. Læg 1 upillet hvid
løgsfed oven på hver filet.
2. Flæk og skyl porrerne. Skær dem
i lange skiver på 5-6 cm, og læg
dem i et andet ovnfast fad. Dryp
med olie, og krydr med salt og pe
ber. Bag kylling og porrer i en 200°
varm ovn i 20 minutter.
3. Kog quinoa som angivet på
emballagen.

4. Skræl gulerødder og kartoffel,
og skær dem i tern. Læg dem i en
gryde, hæld vand over, så det netop
dækker, og kog dem helt møre.
Hæld kogevandet fra, men gem lidt
af det.
5. Blend gulerødderne til en glat,
blank creme med en stavblender.
Tilsæt lidt kogevand, hvis den er for
tyk. Krydr med salt og peber.
6. Drys de bagte porrer med smuld
ret feta, og servér som tilbehør
til kyllingefileterne sammen med
quinoa og gulerodscreme.

OKSEKØDSSUPPE
MED KØDBOLLER
Tid: 30 minutter. Simretid: 2½ time.
Antal personer: 4-6
Det tager nogle timer at koge en god
suppe helt fra bunden, men til gengæld
passer den sig selv i gryden.
• 1 kg oksebryst
• 2 l vand
• salt og friskkværnet peber
• 400 g knoldselleri
• 6 gulerødder, gerne lilla
• 4 porrer
• 2 løg
• 2-3 laurbærblade

Kødboller :

• 400 g hakket svinekød
• salt og friskkværnet peber
• 1 tsk. tørret timian
• 2 spsk. havregryn
• 1 æg
• 1 dl mælk

Pynt :

• ½ frisk peberrod
• 1 håndfuld bredbladet persille
1. Læg kødet i en gryde, og hæld vand
ved. Bring i kog, og fjern skummet fra
overfladen. Tilsæt 1 spsk. salt og peber.
2. Skræl knoldselleri og gulerødder.
Rens porrer, og pil løg. Skær halvdelen
af alle grøntsagerne i grove stykker, og
læg dem i suppegryden. Skær resten
af sellerien i fine tern, og snit resten af
gulerødderne og porrerne i skiver. Hak
det sidste løg. Gem de finere snittede
grøntsager.
3. Læg laurbærblade i gryden. Lad sup
pen koge ved svag varme under låg i
2½ time, til kødet er helt mørt. Tag
kødet op af gryden, og si suppen.
4. Kødboller: Rør hakket svinekød sam
men med 1 spsk. salt, peber og timian.
Rør havregryn, æg og mælk i. Lad far
sen hvile et koldt sted i 10 minutter.
5. Form farsen til små kødboller, og
kog dem i letsaltet vand i 5 minut
ter. Tag dem op med en hulske, og læg
dem i den siede suppe sammen med
de snittede grøntsager. Varm suppen
igennem i 8-10 minutter.
6. Skær 4 tykke skiver af oksebrystet,
skær dem i tern, og vend dem i suppen.
7. Servering: Anret suppen i dybe tal
lerkener, og drys med friskrevet peber
rod og plukket persille.
Tip: Det kogte oksebryst kan holde sig
3-4 dage på køl og smager skønt på
rugbrød med friskrevet peberrod.
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Rådgivningen på nettet
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.

Hvordan reparerer
jeg mine myelinskeder?
Hvor meget Möllers Tran skal jeg have dag
ligt, når jeg ønsker at gøre noget for mine
myelinskeder? Jeg har primær progressiv sclerose.
Fik diagnosen i 2002. Har sandsynligvis haft scle
rose siden 1985, da jeg var 40 år.

Tobias Schmidt
Hansen er uddannet
læge og praktiserer,
hvad der kaldes
»integreret medicin«.
Det er en medicinsk
filosofi, hvor man forsøger at kombinere
de bedste aspekter
inden for den
almindelige medicin
med det bedste fra
den alternative og
komplementære
medicin.
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Jeg er glad for, at du stiller dette vigtige spørgs
mål, da fiskeolie desværre er et emne der her
sker en del misinformation omkring. Omega-3 og
dens relation til MS, er velundersøgt, da visse stu
dier har fundet en lavere forekomst af MS i områ
der, hvor der spises meget fisk. Der er også lavet
museforsøg, der viser, at omega-3 har en gavnlig
effekt for netop myelinskederne, både via en im
munmodulerende effekt og via en generel dæmp
ning af den inflammatoriske tilstand. Det giver der
for god mening at tro, at tilskud med fiskeolie ville
være gavnligt for MS-patienter, hvorfor der også er
lavet flere store randomiserede kliniske forsøg, hvor
dette er grundigt undersøgt. Desværre har ingen af
dem, kunnet finde nogle gavnlige virkninger af til
skud med fiskeolie.
Et enkelt studie har kigget på livskvalitet og ind
tag af fisk, fiskeolie og hørfrøolie. Her sås det, at
dem, der tog fiskeolie og spiste rigeligt med fisk,
generelt angav lidt bedre livskvalitet, det var dog
helt klart dem, der indtog hørfrøolie, der angav den
bedste livskvalitet. Det er svært at drage for meget
ud fra dette studie, men det peger i en retning som
en lang række andre studier også gør. Nemlig, at
fiskeolies sundhedsfremmende effekt nok er stærkt
overdrevet. Der er blandt andet et meget interes
sant studie, der kigger på kroppens inflammati
onsmarkører efter indtag af fiskeolie, her ville det
forventes, at de skulle falde på grund af omega-3´s
anti-inflammatoriske effekt. Det skete ikke, der var
derimod en betragtelig stigning.
Umiddelbart giver dette ikke så meget mening,
men det gør det, når man begynder at analysere
indholdet af fiskeolier. I 9 ud af 10 findes der ret be
tragtelige mængder af PCB, dioxiner og andre hor
monforstyrrende stoffer, der alle er proinflamma
toriske. I de dyre tilskud er tungmetallerne filtreret
fra, men de førnævnte stoffer kan ikke filtreres fra,
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hvilket nok også er årsagen til, at nye studier har
vist, at indtag af fiskeolier er forbundet med blandt
andet mere eksem og udviklingen af prostatakræft.
Det er derfor min meget klare anbefaling ikke at
tage fiskeolier. Heldigvis findes der et godt og sik
kert alternativ, nemlig hørfrøene. Jeg anbefaler 2
spiseskeer knust hørfrø dagligt. Olien kan nemt
bliver harsk og indeholder ikke de sundhedsfrem
mende lignaner og fibre, som hørfrøene gør.
Hørfrøene skal være knust, før næringsstofferne
kan optages. Jeg plejer at blende en uges forbrug i
en kaffekværn og så opbevare dem i en lufttæt be
holder i køleskabet. De fungerer fremragende i en
ten morgengrøden eller i smoothies. Der er rejst
bekymringer om blåsyre og tungmetallet cadmium
i hørfrø, hvorfor der ikke bør indtages meget mere
end de 2 spiseskefulde. Køb de økologiske, de har
mindre cadmium.
Dette vil give nok omega-3 til de fleste, hvis de da
ikke indtager for meget af det proinflammatoriske
omega-6, der særligt findes i de andre vegetabilske
olier såsom raps- og majsolie. Årsagen til dette er,
at kroppens enzymer foretrækker omega-6, og hvis
man får for meget det, kan man risikere, at der ikke
er nok enzymer til at drage nytte af omega-3’en.
Hvis man ikke kan lide hørfrø, så er der heldigvis
kommet algebaseret omega-3-produkter på marke
det. De kan findes i de fleste helsekostbutikker, og
de er fuldstændig sikrer. For de fleste vil en kapsel
morgen og aften være nok.
Det vil være spændende at se, om der på et tids
punkt kommer et studie, der undersøger virknin
gerne af knust hørfrø eller et algebaseret omega3-tilskud til MS-patienter. Der er i hvert fald gode
biokemiske argumenter for, at de kan have gavnlige
virkninger.

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

Virker ocrelizumab også
på sekundær progressiv ms?
Den nye medicin, som er på vej mod primær
progressiv MS, ved man allerede nu, om den
også vil kunne gavne os med sekundær progressiv
MS?

Morten Blinkenberg er speciallæge
i neurologi, ph.d.
og overlæge på
Neurologisk afdeling,
Dansk Multipel
Sclerose Center,
Rigshospitalet. Associeret seniorforsker
ved Neurobiologisk
forskningsenhed,
Rigshospitalet.

På sclerosekongressen ECTRIMS blev der i sid
ste uge præsenteret resultater, der viste, at det
nye lægemiddel Ocrelizumab reducerede udvikling
af invaliditet ved primær progressiv MS med 25
procent. Behandlingen havde desuden effekt på be
varelse af gangfunktion samt udvikling af plaks og
hjerneskrumpning på MR-scanning. Et andet studie
viste meget overbevisende effekt på attakvis forlø
bende MS, men der er desværre ikke lavet under
søgelser på sekundær progressiv MS. Man må dog
umiddelbart antage, at Ocrelizumab også virker på
denne del af sygdomsforløbet. I sidste ende er det

imidlertid op til sundhedsmyndighederne at give
retningslinjer for, hvordan lægerne kan bruge me
dicinen i fremtiden, og om den også kan bruges til
sekundær progressiv MS, hvilket jeg desværre ikke
kan sige noget om på nuværende tidspunkt.

Træning i egen eller anden kommune
Jeg er af min kommunale sagsbe
handler i forbindelse med en § 100
ansøgning blevet spurgt, hvorfor jeg
går hos den fysioterapeut, jeg gør og
ikke hos en tættere på, samt hvem der
befordrer mig til fysioterapi.
Jeg går til holdtræning om aftenen
5 km fra mit hjem, og det har jeg gjort
i mange år. Stedet ligger i en anden
kommune, end den jeg bor i.
Mit spørgsmål er: Kan kommunen
tvinge mig til at træne hos en fysio
terapeut i min egen kommune eller i
et kommunalt regi? Jeg træner aften,
fordi jeg ikke er mere værd efter træ
ning, og dermed mister flere hele dage
ved dagstræning. Hvordan er lovgiv
ningen i forhold til hvor, hvor ofte og
hos hvem man kan gå til holdtræning
hos?

Reglen er, at personer, der henvi
ses til vederlagsfri fysioterapi, har
frit valg mellem at modtage vederlagsfri
fysioterapi hos en praktiserende fysio
terapeut eller i eventuelle kommunale
tilbud i bopælskommunen eller i andre
kommuner. Således kan man frit vælge.
Jeg ved dog ikke, om kommunen kan
stille sig anderledes, såfremt der er an
søgt om dækning til transport.
Dorte Støvring
Fysioterapeut

Med hensyn til dækning af befor
dringsudgifter til behandling, kan
kommunen tage udgangspunkt i afstan
den til det nærmeste behandlingssted/
fysioterapeut. Det betyder, at befordring
til nærmeste sted beregnes og medta
ges i beregning af merudgifter i henhold
til lov om social service § 100. Hvis du
fortsat vælger den fysioterapeut, som
du ønsker, er det uden betydning for
kommunen. De beregner den billigste
befordringsudgift. Hvis der er helt sær
lige grunde til at søge behandling hos en
bestemt fysioterapeut, skal dette kunne
dokumenteres evt. via egen læge.
Annette Køhler
Socialrådgiver
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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
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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.

En aften om

Scleroseforeningens
tilbud
TILBUD

Hvilken hjælp kan jeg få af Scleroseforeningen, hvis
jeg har sclerose eller er pårørende? Det er et godt
spørgsmål – og der findes også et godt svar.

B

rug to timer sammen
med din partner, for
ældre eller voksne børn
på en aften, hvor vi fortæller
om vores medlemstilbud.
Aftenen er for dig, som
ikke kender Scleroseforenin
gens tilbud og derfor ønsker
en præsentation af den støtte,
du kan få som medlem (vi
holdt tidligere møder med
samme indhold under nav
net »Møde for nye medlem
mer«).
Vore mange tilbud vil
blandt andet blive præsen
teret af en socialrådgiver, en
psykolog samt af unge og æl
dre medlemmer. Du kommer
til at høre om vores gratis
psykologordning, den gratis
hjælp fra vore socialrådgi
vere, som er specialister på
området for kroniske syge,
samt om bl.a. sociale træf,
foredrag og kurser.
Det er oplagt at komme til
vores møde i dit lokalområde,
men du er velkommen i hele
landet. Fordelen ved at vælge
det lokale møde er mulighe
den for at møde andre med
sclerose fra dit nærområde.

Her holder vi
møderne i 2016

Alle møderne varer fra kl. 19.00 til 21.00.

Herning onsdag d. 6. Ringsted onsdag d.
april
7. september

Sakskøbing onsdag
d. 12. oktober

Østergaards Hotel
Silkeborgvej 94
7400 Herning

Scandic Hotel
Nørretorv 57
4100 Ringsted

Specielt aktuelt for medlemmer
fra følgende lokalafdelinger:
Herning, Nordvestjylland, IkastBrande, Ringkøbing-Skjern,
Silkeborg, Skive, Viborg

Specielt aktuelt for medlemmer
fra følgende lokalafdelinger:
Nordvestsjælland, SlagelseSorø, Lejre-Ringsted, GreveSolrød, Køge-Roskilde

Restaurant Sukkertoppen
Nykøbingvej 76
(Via Sukkerfabrikkens store
port, bygning 17)
4990 Sakskøbing

Odense tirsdag d. 19. Aalborg torsdag d.
april
15. september
Mødecenter Odense
Buchwaldsgade 48
5000 Odense

Scandic Hotel
Hadsundvej 200
9220 Aalborg

Specielt aktuelt for medlemmer
fra følgende lokalafdelinger:
Vestfyn, Midtfyn, Nordfyn,
Sydfyn

Specielt aktuelt for medlemmer
fra følgende lokalafdelinger:
Aalborg-Jammerbugten,
Brønderslev-Hjørring,
Frederikshavn-Læsø, Himmerland, Morsø-Thisted

Rødding torsdag d.
12. maj
Rødding Centret
Søndergyden 15
6630 Rødding
Specielt aktuelt for medlemmer
fra følgende lokalafdelinger:
Vejle-Billund, Esbjerg-Fanø,
Fredericia-Kolding, Sønderborg,
Varde, Vejen, Sønderjylland

Rønne tirsdag d. 24.
maj
Tilmelding:
Du skal senest tilmelde dig
en uge inden mødet.
Vi skal bruge dit medlems
nummer eller navn,
adresse og telefonnummer.
Ring på 3646 3646,
eller send en mail til
info@scleroseforeningen.dk.
Oplys »Tilbud til medlemmer« +
»Byens navn« + »Mødedatoen« +
»Antal deltagere du tilmelder«.

til medlemmer
med sclerose og
deres pårørende

Fredensborg Hotel
Kystvejen
3700 Rønne
Specielt aktuelt for medlemmer
fra følgende lokalafdeling:
Bornholm

Storkøbenhavn
mandag d. 26.
september
Scleroseforeningen
Mosedalvej 15
2500 Valby
Specielt aktuelt for medlemmer
fra følgende lokalafdelinger:
Storkøbenhavn Syd, Storkøbenhavn Vest, Storkøbenhavn Nord,
Nordsjælland Vest, Nordsjælland Øst

Specielt aktuelt for medlemmer
fra følgende lokalafdelinger:
Næstved-Vordingborg, Faxe Stevns, Guldborgsund-Lolland

København tirsdag
d. 1. november
Scleroseforeningen
Mosedalvej 15
2500 Valby
Specielt aktuelt for medlemmer
fra følgende lokalafdelinger:
Frederiksberg & København,
Dragør og Tårnby

Aarhus torsdag d. 3.
november
Vejlby-risskov hallen
Centervej 51
8240 Risskov
Specielt aktuelt for medlemmer
fra følgende lokalafdelinger:
Hedensted, Horsens, Djursland,
Odder og Samsø, Randers,
Aarhus-Skanderborg, Favrskov

Region Hovedstaden
torsdag d. 10.
november
Reservedag, hvis møderne i
regionen
d. 26.9. + 1.11. overtegnes
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Kursusoversigt 2016
scleroseforeningen.dk/kurser

Sclerosekurser

Scleroseforeningen tilbyder
i 2016 tre weekendkurser, to
en-dagskurser samt et weekendkursus for foreningens frivillige.
   På alle weekendkurser er der en egenbetaling på 250,- kr. pr.
deltager (dog ikke på Basis- og ledelseskurset for foreningens frivillige) og på endagskurser på 125,- kr. pr. deltager. Prisen dækker
omkostninger til ophold og forplejning. Udgifter til drikkevarer
samt til transport til og fra kursusstedet afholder man selv.

Du finder ansøgningsskemaet til alle kurserne på www.scleroseforeningen.dk/ansøgningtilkurser.
OBS: Det er vigtigt, at du har betalt dit medlemskontingent for
2016, før du tilmelder dig et kursus. Hvis du ikke har adgang til internettet, kan du ringe til sekretariatet på 36463646. Du kan ringe
på samme nummer, hvis du har spørgsmål vedrørende kurserne
eller sende en mail til info@scleroseforeningen.dk

KOMBINERET
BASIS- OG
LEDELSESKURSUS
FOR FRIVILLIGE
I SCLEROSE
FORENINGEN
Et organisatorisk kursus for
de frivillige i lokalafdelin
gerne
Om kurset: En spændende
weekend i Dr. Ferieby, hvor vi
samler nye og gamle frivillige
til en stor uddannelsesweekend.
Undervisningen i løbet af
weekenden vil være delt op i en
basisdel (for de nye frivillige) og
et ledelseskursus for de mere
erfarne frivillige. Men vi vil i
løbet af weekenden også lægge
undervisning og aktiviteter
ind, der går på tværs af alle
deltagere. Kurset skal gerne øge
dine kompetencer som frivillig i
foreningen og samtidig give dig et
netværk med andre frivillige.

BØRNEFAMILIEN
I TRIVSEL

PÅRØRENDEKURSUS

Sclerose påvirker hele familien

Det handler også om os!
Et kursus for pårørende

Hvem kan deltage: Børnefamilier, hvor en
af forældrene har sclerose

Undervisere: Scleroseforeningens
organisationskonsulenter og
netværksudvalgsmedlem Leif Balle

Om kurset: Det påvirker børnene og
familien som helhed, når en af forældrene
har sclerose. På dette kursus får I som
familie mulighed for at sætte fokus på de
udfordringer, det giver i jeres hverdag. I
kommer til at tale med andre familier, som
er i samme situation som jer. Børnene vil få
en masse sjove fællesoplevelser med leg
og opgaver sammen med andre børn. Børn,
som også kender til det at være barn i en
familie med sclerose.
   Der vil være oplæg, øvelser og diskussioner, så I kan få nogle nye perspektiver,
ideer og værktøjer til at forholde jer til den
situation, I står i som familie.

Tid og sted: Den 2.-4. sept. i
Dronningens Ferieby

Undervisere: Psykologerne Vivi Bach
Petersen & Mette Harpsøe Nielsen

Ansøgningsfrist: 12. august 2016

B Tid og sted:

Kurset afholdes i Dr. Ferieby i Grenaa
den 17.-19. juni 2016
Ansøgningsfrist: Fredag den 6. maj.
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Hvem kan deltage: Dette kursus er for
alle pårørende, dvs. partnere, forældre
til eller voksne børn af mennesker med
sclerose.
Om kurset: På kurset vil vi arbejde med
temaer som: Hvordan kommer jeg videre
personligt, og hvor finder jeg støtte?
Hvordan kan det lade sig gøre at sætte
grænser for, hvordan sygdommen indvirker
på ens liv som pårørende? Hvordan kan
jeg arbejde med balancen mellem omsorg
for andre og for mig selv? Kurset vil veksle
mellem oplæg, debat og gruppesamtaler.
Undervisere: Psykologerne Dorte Larsen
& Anna Marie Buur

B Tid og sted:

Den 28. maj i København
Den 4. juni i Fredericia
Ansøgningsfrist: Fredag den 25. marts.

?
BODY-MINDWORKSHOP
Lær, hvordan du får bedre kropslig
og følelsesmæssig balance
Hvem kan deltage? Du har sclerose, men
er i stand til at lave forskellige lette øvelser
gående og stående.
Om kurset: At opøve kroppens og psykens evne til at komme af med stress og
overvældende oplevelser. Vi vil bl.a. arbejde
med vejrtrækning, balance, grounding,
centrering og opmærksomhed. Vi vil på
kurset veksle mellem bioenergetiske
øvelser (Alexander Lowen), nye traume- og
stressreducerende teknikker (David Berceli
og Peter Levine), afspænding og mindfulnessbaserede teknikker. Der kræves ingen
forkundskaber. Læs mere om workshoppen
på www.scleroseforeningen.dk/kurser.
Undervisere: Scleroseforeningens
psykologer Marianne Kjærem Nielsen og
Michael Nissen

B Tid og sted:

Den 8. juni 2016 i Hvidovre
Den 15. juni 2016 i Fredericia
Ansøgningsfrist: Onsdag den 6. april.

PARKURSUS
Hvordan trives jeres parforhold?
Hvordan tackler I det, at der er
kommet en kronisk sygdom ind i
jeres fælles liv?
Hvem kan deltage: Alle par, hvor den ene
eller begge har sclerose.
Om kurset: Sclerose påvirker både den, der
har sygdommen, familien og ikke mindst
partneren. Formålet med kurset er at give
jer mulighed for sammen at undersøge,
hvordan jeres forhold trives eller mistrives.
I vil få mulighed for sammen at finde nye
handlemåder, så I fremover bliver bedre
til at kunne tage vare på hinanden og jeres
forhold. Læs mere om kurset på
www.scleroseforeningen.dk/kurser.
Undervisere: Scleroseforeningens
psykologer Yvonne Damm Mønsted og
Helle Gry Pedersen

B Tid og sted:

Fredag den 10. juni til søndag d. 12. juni i
Dronningens Ferieby, Grenaa.
Pris: 500,- kr. pr. par
Ansøgningsfrist: Fredag den 29 april.

KURSUS OM
KOGNITIVE
VANSKELIGHEDER
Mange mennesker med
sclerose oplever kognitive
problemer i deres hverdag.
Om kurset: På dette kursus får du en
introduktion til kognitive funktioner og
mulighed for at lære mere om, hvilke
vanskeligheder du har. Du får også viden
om, hvad du kan gøre for at hjælpe dig selv,
så vanskelighederne ikke fylder så meget i
din hverdag.
   Du vil blive præsenteret for en række
redskaber, som du efterfølgende kan
arbejde videre med derhjemme. Du skal
forvente, at der vil være en del praktiske
øvelser på kurset. Øvelserne vil både være i
grupper og individuelt. Læs mere om kurset
på www.scleroseforeningen.dk/kurser
Undervisere: Scleroseforeningens
psykologer Margrethe Jungersen og
Cathrine Frahm

B Tid og sted: 7.-9. oktober 2016 i
Dronningens Ferieby i Grenaa

Ansøgningsfrist: Fredag den 26 august.
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Helt nye
Temaferier
i 2016

Førsteklasses ferie uden forhindringer
Vi glæder os til at præsentere en bred vifte af spændende temaferier i 2016. Af nyheder kan vi
nævne maleferie og rideferie. Derudover arbejder vi på at kunne tilbyde et spændende og indholdsrigt program til vores højskoleophold i uge 25.

Vinterferie - tag børnene med
Efter en dag med oplevelser på Djursland kan I få varmen i de nyrenoverede huse, som både har gulvvarme og brændeovn.
3 overnatninger for op til 5 personer kr. 1.835,-/918,-*
1 uge for op til 5 personer kr. 3.260,-/1.630,-*

Til de hurtige...
Bestillinger til skolerne sommerferie er i fuld gang, og vil I ikke gå
glip af en skøn ferieuge i Dronningens Ferieby, så skal der bookes
hurtigt.

Påskeferie
Mød påskeharen og andre familier med hang til sjove aktiviteter i
påskeferien
4 overnatninger for op til 5 personer kr. 2.720,-/1.360,-*

Vi har færre end 10 huse ledige i
uge 28, 29 og 30, så grib telefonen
nu og book på 87 58 36 50.
Du kan også booke online på
www.dronningensferieby.dk

Weekendophold med forplejning
Nyd en skøn weekend hvor vi står for god forplejning. Der er mulighed for
en svingom til lørdagens underholdning. Vælg mellem disse datoer:
1. - 3. april, 23. - 25. september og 25. - 27. november

Er du medlem af Scleroseforeningen
og har sclerose, får du feriebylegat
på 50%. Medlemsnummer skal angives ved bestilling.

Pris pr. person ved 2 personer i feriehus DKK. 1.650,Pris pr. ekstra person i huset DKK 1.050,Opholdet inkluderer forplejning, underholdning, linnedpakker og slutrengøring. Desuden fri adgang til Kattegatcentret fredag.

Ferie uden forhindringer

Feriebylegat kr. 800,- pr. hus.

Se mere eller bestil den nye feriebrochure på www.dronningensferieby.dk
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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.

KLUMMEN

Om at være stærk
»

D

u er så stærk, Sarah, jeg tror ikke,
jeg kunne klare alt det, du har væ
ret igennem«.
»Definer stærk?« svarer jeg.
Jeg er ikke stærk, når jeg står i biffen og
holder en sodavand, mens jeg råber til min
søster, der er i gang med at smide jakken:
»Du skal virkelig, virkelig skynde dig nu!«
Mens jeg kigger på min hånd, der ryster
koppen med sodavand mere og mere, som
var det en tung vægtstang og ikke bare en
vattet pis-kop med sukkervand.
Jeg har ikke længere den der bule på
armen, når jeg spænder, den bule jeg altid
tog for givet, fordi den kunne have været
større, og nu er den der slet ikke mere…
Jeg træner ikke, jeg genoptræner.
Det er på ingen måde det samme, det
er ikke tilfredsstillende på samme måde,
smerten man får efterfølgende, er heller
ikke den samme.
Jeg træner ikke for at få bikinikrop og
six-pack, jeg træner for at kunne gå og for
stadig at kunne bruge mine arme og ben.
Så simpelt og usexet er det.
Jeg har med tiden også måttet æde, at
jeg må tage mine jobønsker op til revision.
Jeg kan ikke have et job, hvor voldelige
situationer hypotetisk set vil kunne opstå.
Hvis der er nogen, der skubber til mig, ry
ger jeg i gulvet med det samme, jeg tager
ikke engang fra med hænderne længere.
»Nej, nej, nu mente jeg ikke sådan fy
sisk stærk, men sådan mentalt. At du altid
er så glad og positiv, selvom du har ondt
og det.«
Men her kommer sandheden… Sandhe
den er at jeg ikke har noget valg. Jeg tror

Du kan læse flere indlæg af andre bloggere på
50
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på vi alle sammen har en styrke inden i
os, en ren og stærk råstyrke. Den kommer
ikke sådan bare lige, hvis man er træt af, at
bussen er forsinket, eller at man ikke har
råd til et par nye sneakers.
Den kommer, når man falder lige ned i
et stort sort, mudret hul akkurat så lang,
som man er. Og når man så har ligget der
i noget tid med blodnæse og snot ned ad
hagen, så kommer man til et punkt, hvor
man simpelthen bliver nødt til at prøve at
kravle op igen.
Når man så har gjort det, ændrer alting
sig. Man ser ting i et andet lys og et andet
perspektiv.
Det gør nok, at man er stærk på nogle
punkter. Blandt andet fordi man nu ved,
at det er helt op til en selv, hvordan man
forholder sig til livet og til de ting, det by
der en.
Men det betyder ikke, at når man så
lander i hullet igen, og det vil man altid
gøre, for livet har mange huller, at det bli
ver nemmere at komme op. Det, der er for
andret, er bare, at man godt ved, man kan.
At der er noget inde i en, man kan hive ud
og bruge til den slags situationer.
Styrke er mange ting. Hvad jeg med ti
den har måttet lære, er, at styrke af og til
også er at være svag, at række hånden ud
og bede om hjælp til at komme op.
Styrke er at turde sige tingene ligeud,
at råbe og skrige, når det hele er svært, og
bagefter huske at sige undskyld til dem,
der blev ramt af ens spyt, snot og tårer,
fordi de tilfældigvis stod i vejen.
At være stærk er mange ting…

u scleroseforeningen.dk/blog

Sarah
Læser til socialrådgiver, er veganer og bor
på Vesterbro med to
kaniner og en hund
med kongetendenser

VIRKSOMHEDSGUIDE

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

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

www.scleroseforeningen.dk

Terapi på Bakken
Nina Erbs
Psykoterapeut MPF

30 89 66 13

Bo Pedersen
Psykoterapeut MPF

51 29 15 13

Individuel terapi og parterapi
At leve med sclerose kan være en stor belastning
– både for den ramte og for de pårørende
Terapi hos sclerose-erfarne psykoterapeuter kan hjælpe
både dig og dine pårørende til at få det bedre.
I parterapi er det forløsende at snakke om det, der fylder,
mens den anden lytter, og forløsende at få hjælp
til at møde og forstå hinanden.
Mulighed for behandling i eget hjem

Geråvej 102 • 9340 Asaa • terapipaabakken.dk

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

Livskvalitet gennem uafhæn

Livskvalitet
uafhængighed®
Livskvalitet gennem
gennem
uafhængighed®
Dansk kvalitet
10 års stelgaranti
Dansk kvalitet
Dansk kvalitet
10 års stelgaranti
10 års stelgaranti
Til daglig glæde
Til
glædehvilestol får
Meddaglig
en Farstrup
Med
en Farstrup
hvilestol får
du solidt
dansk håndværk
af
du
solidt
dansk
håndværk
af
høj kvalitet. Vi tilpasser stolen
højdine
kvalitet.
Vi tilpasser stolen
til
behov.
til dine behov.

Til daglig glæde
Med en Farstrup hvilestol får
du solidt dansk håndværk af
høj kvalitet. Vi tilpasser stolen
til dine behov.
Farstrup hvilestole fås med:
• Regulerbar sæde og ryg
• Siddehøjde efter ønske

Farstrup hvilestole fås med:
Farstrup hvilestole fås med:
• Regulerbar sæde og ryg
• Regulerbar sæde og ryg
• Siddehøjde efter ønske
• Siddehøjde efter ønske
• Oppustelig lændestøtte
• Oppustelig lændestøtte
• Valgfri nakkestøtte
• Valgfri nakkestøtte
• Elektrisk sædeløft
• Elektrisk sædeløft
• Flere sædedybder
• Flere sædedybder
• Indbygget eller løs fodskammel
• Indbygget eller løs fodskammel
• Armlæn i træ eller polster
• Armlæn i træ eller polster
• Åbne eller lukkede sider
• Åbne eller lukkede sider

• Oppustelig lændestøtte
• Valgfri nakkestøtte
• Elektrisk sædeløft
• Flere sædedybder
• Indbygget eller løs fodskammel
• Armlæn i træ eller polster
• Åbne eller lukkede sider

Model Plus
Model Plus

Ring efter stolebussen ...

Kontakt nærmeste forhandler for mere information

Ring
efter
stolebussen
...
Ring
efter
stolebussen
...
Kontakt nærmeste forhandler for mere information, hjemmebesøg og brochurer.
Brenderup · Bolighuset Werenberg · Tlf. 64 44 10 49
Gråsten · Møblér med Hebru · Tlf. 74 60 83 51
Holbæk · Farstrup Comfort Studie · Tlf. 20 56 44 03
Kvorning · Kvorning Møbelhus · Tlf. 86 45 13 55
København K · Vestergaard Møbler · Tlf. 32 57 28 14
Jarvig Møbler
Tlf.54
5404
76 10 01
Maribo ·· Vestergaard
Møblér medMøbler
Lyngby
· Tlf. 45· 87
Maribo
med Jarvig
Tlf. 54 76 10 01
Næstved· Møblér
· Ide Møbler
· Tlf. 55Møbler
72 20 ·75
Næstved· Farstrup
· Ide Møbler
· Tlf. 55
72 20
7566 15 95 10
Odense
Comfort
Center
· Tlf.
Odense · Farstrup Comfort Center · Tlf. 66 15 95 10
Århus C · Farstrup Comfort Center · Tlf. 86 13 35 88
Århus C · Farstrup Comfort Center · Tlf. 86 13 35 88

Maribo · Møblér med Jarvig Møbler · Tlf. 54 76 10 01
Næstved · Ide Møbler · Tlf. 55 72 20 75
Odense · Farstrup Comfort Center · Tlf. 66 15 95 10

Kontakt nærmeste forhandler for mere information, hjemmebesøg
og brochurer.
Århus C · Farstrup Comfort
Center · Tlf. 86 13 35 88
Brenderup · Bolighuset Werenberg · Tlf. 64 44 10 49
Brenderup
· Bolighuset
Werenberg
· Tlf.
Gråsten · Møblér
med Hebru
· Tlf. 74
6064
8344
5110 49
Gråsten · Farstrup
Møblér med
Hebru
· Tlf. 74
Holbæk
Comfort
Studie
· Tlf.602083565144 03
Holbæk · ·Farstrup
Comfort
Studie
Kvorning
Kvorning
Møbelhus
· Tlf.· Tlf.
86 20
45 56
13 44
55 03
Kvorning · Kvorning
Møbelhus
· Tlf. ·86
København
K · Vestergaard
Møbler
Tlf.453213575528 14
København
K · Vestergaard
Lyngby · Vestergaard
MøblerMøbler
· Tlf. 45· Tlf.
87 32
54 57
04 28 14
Lyngby · Vestergaard Møbler · Tlf. 45 87 54 04

www.farstrup.dk
www.farstrup.dk

