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HAR DU HUSKET DET HELE?

Multipel sclerose er ingen hindring for at 
komme ud og opleve verden. Det kræver 
bare lidt ekstra forberedelse.

TEVA DENMARK A/S
PARALLELVEJ 10-12 / 2800 KGS. LYNGBY
TELEFON: 44 98 55 11
MAIL: neuroscience.denmark@tevapharm.dk 
www.minms.dk
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Teva har udviklet en rejsefolder til dig, som hjælper dig med at huske 
det hele både før og under rejsen  og en lille ordbog på forskellige 
sprog, som du kan bruge hvis du har brug for hjælp, vedrørende din 
MS på rejsen. Du kan få den hos din MS-læge, din MS-sygeplejerske 
eller på www.minms.dk.

350498_Teva rejsefolder annonce_A4_maj-2016.indd   1 12/05/16   10.08

Annonce



3Scleroseforeningen · Nr. 3 · 2016

Vi står op for hinanden  
– og vi har brug for dig

11. september har vi brug for din hjælp. Og endda mere 
end det. Vi har brug for hjælp fra dit netværk også. 

Den 11. september har vi nemlig for første gang no-
gensinde fået lov til at gå ud og ringe på døren hos danskerne 
og fortælle dem om vores vigtige sag og spørge, om de vil støtte 
forskning i sclerose.

Gennem mine 10 år som formand har jeg ofte fået spørgsmålet: 
»Hvorfor går vi ikke bare ud og samler ind hos folk?« og mange 
gange har jeg svaret: »Fordi loven forbyder os det«. Men det gør 
den ikke længere. Fra i år er loven ændret, og vi har fået lov til at 
gå ud. Så nu er mit svar: »Jamen, det gør vi den 11. september –
skal du med?«

Der skal bruges mange frivillige kræfter den 11. september. Det 
er en kæmpe opgave at skaffe 4.000 frivillige til at samle ind. 

Derfor har vi slået os sammen med Gigtforeningen, 
så vi går ud sammen med deres frivillige. Vi gør det 
under sloganet »Vi står op for hinanden«. 

Vi står op for hinanden som to foreninger med 
stærkt behov for støtte til forskning, og vi står op 
for alle, der har sclerose og gigt. 

Vi har fået tilladelse til at banke på døre i Re-
gion Midtjylland og Region Hovedstaden. Det betyder, at alle, 
der bor i de regioner, helt oplagt kan afsætte 3-4 timer den 11. 
september. Bor du uden for de to regioner, er du selvfølgelig 
mere end velkommen til alligevel at hjælpe til i de to områder. 
Der er brug for alle hænder.

Vi satser på, at det kan blive en hyggelig og meningsfuld dag, 
hvor alle, der går med, er med til at gøre en forskel. Det kan også 
være en mulighed for dine venner eller din familie til at støtte 
op om vores vigtige sag. 

Måske kender du en, du kan bede om at samle ind? 
En, der vil gøre det for dig?

Pengene, der samles ind, går til forskning. Uden 
penge ingen forskning. Husstandsindsamlingen er den 
måske mest direkte måde, hvor du og dine kan støtte 
forskningen i sclerose. 

Vi ses på gader og stræder den 11. september!  

Af Christian L. Bardenfleth, 
formand for Scleroseforeningen

LEDER

Måske�kender�du�en,�
du�kan�bede�om�at�

samle�ind?�En,�der�vil�
gøre�det�for�dig?

På  www.sclerosefor-
eningen.dk/blad163-hus 
kan du se en kort film, der for-
klarer, hvorfor vi ikke samler 
ind i hele Danmark.
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KORT NYT

Læser- 
undersøgelse
Har du ros eller ris til Scleroseforeningens medlems-
blad? Så vær klar ved telefonen, når Megafon i løbet af 
de kommende uger ringer til hundredvis af medlem-
mer. De vil både spørge, om du generelt er tilfreds med 
bladet, og høre om din holdning til specifikke artikler 
i dette nummer af bladet. Vi håber, at du vil bruge de 
cirka 10 minutter, undersøgelsen tager, for dine svar er 
supervigtige for den videre udvikling af bladet!

Østifterne: En af  
Scleroseforeningens  
faste støtter
Der er stor glæde, når Dronningens Ferieby hvert år 
summer af leg og aktiviteter for børnefamilier med 
sclerose i efterårsferien. 

Den glade giver har de sidste mange år været 
 Foreningen Østifterne. 

Og det er ikke småpenge, vi kan takke Østifterne 
for. Med mellem 100.000 og 200.000 kroner har 
Østifterne de sidste tre år betalt hele gildet, når Scle-
roseforeningens medlemmer er taget på den næsten 
gratis efterårsferie for børnefamilier i Dronningens 
Ferieby. 

Østifterne støtter almennyttige projekter med 6-10 
millioner kroner hvert år. Ifølge Lars Suhr Olsen, 
direktør i Østifterne, har foreningen givet penge til 
Scle roseforeningen de sidste 12-13 år. 

»Vi synes, det er en sympatisk ide, at man i Sclero-
seforeningen arrangerer ferier for familier, der ikke 
har overskud til ellers at tage på ferie. Det er en rigtig 
god idé, at man tager hånd om hele familien – ikke 
bare dem, der lever med sygdommen, men også dem, 
der lever omkring dem,« siger Lars Suhr Olsen.

 AKTIVITETSKALENDER MED I BLADET  
– RIV UD OG GEM!

I dette nummer af Lev med SCLEROSE finder du en 
aktivitetskalender i midten af bladet mellem side 30 
og 31. Kalenderen er nem at rive ud og gemme, så du 
er sikker på, at du ikke går glip af nogen af efterårets 
aktiviteter i lokalafdelinger i dit nærområde.

Aktiviteterne kan også ses på  
 www.scleroseforeningen.dk/aktiviteter.
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Yoga og aquafitness  
mindsker symptomer
Motion kan have en positiv 
indflydelse på mange sclero-
sesymptomer. Og nu viser et 
mindre studie, at sclerosepa-
tienter, der dyrker yoga eller 
aquafitness (vandmotion), i 
langt mindre grad lider af træt-
hed, depression og føleforstyr-
relser end inaktive patienter. 
Det er forskere fra Univer-
sität Basel i Schweiz, der har 
sammenlignet effekten af et 
8-ugers yoga- eller vandmo-
tionstræningsprogram blandt 
54 kvinder med sclerose. Kvin-
derne, med en gennemsnitsal-
der på 34 år, blev tilfældigt ud-
valgt til tre gange ugentligt at 
dyrke enten yoga, vandmotion 
eller ingen motion. De skulle 

udfylde et spørgeskema om 
deres symptomer før og efter 
det 8-ugers træningsprogram. 
Alle patienterne fortsatte med 
deres medicinske behandling. 
Resultatet viste, at symptomer 
som træthed, depression og 
føleforstyrrelser blev markant 
formindsket i både yoga- og 
vandmotionsgruppen i for-
hold til den inaktive gruppe, 
og at sandsynligheden for mo-
derat til-svær depression var 
35 gange højere i den inaktive 
gruppe. På baggrund af disse 
observationer anbefaler for-
skerne, at træningsprogrammer 
bør indgå som et vigtigt sup-
plement til medicinsk behand-
ling af sclerosepatienter.

Sagen om cannabis til medicinsk 
brug udvikler sig løbende, og i Scle-
roseforeningen følger de sundheds-
politisk ansvarlige nøje med. 

Siden årsskiftet har der været af-
holdt flere møder blandt sundheds-
ordførerne på Christiansborg om can-
nabis til medicinsk brug. 

På baggrund af information om den 
politiske behandling indtil nu forventer 
flere politikere som scle roseforeningen 
er i dialog med, at der fra starten af 
2017 bliver opstartet en prøveordning, 

hvor cannabisprodukter kan udskri-
ves af læger til visse patienter. Vi ved, 
at cannabis kan have en god virkning 
på symptomer som smerter og spas-
mer hos sclerosepatienter, og vi for-
udser derfor, at scle rosepatienter, som 
oplever stærke symptomer, der ikke 
afhjælpes tilstrækkeligt af almindelig 
medicinsk behandling, vil være blandt 
de mennesker, som får adgang til 
 cannabis under forsøgsordningen.  
Læs mere om scleroserelaterede smer-
ter på side 14-33.

En styrket 
rets- 
sikker hed 
venter  
forude 
Folketinget har vedta-
get »Opsættende virk-
ning i klagesager for 
borgere med handi-
cap«.

I det sidste medlems-
blad var der stort fokus 
på og tema om retssik-
kerheden. Kort efter 
bladets udgivelse tik-
kede den positive ny-
hed ind: Folketinget 
vil sikre, at kommuner 
ikke skærer eller fjerner 
støtte til handicappede, 
før klagesager er helt 
afgjort.

Det blev besluttet den 
3. maj. Reaktionen fra 
ledende socialrådgiver 
Nadia Buchard i Sclero-
seforeningen er meget 
positiv: 

»Folketinget har ved-
taget Dansk Folkepartis 
forslag om opsættende 
virkning. Det betyder, 
at Folketinget pålægger 
regeringen at fremsætte 
lovforslag i folketings-
året 2016-17, der giver 
opsættende virkning i 
klagesager for borgere 
med handicap, der har 
fået frataget eller ned-
sat hjælp efter lov om 
social service. Jeg vil 
blot gentage, hvad jeg 
tidligere har sagt: »Det 
skal ikke være det en-
kelte menneske, der 
skal betale en høj pris 
for systemets mangler,« 
siger hun. 

Vil læger 
snart kunne 
udskrive 
cannabis til 
medicinsk 
brug?
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FORSKNING

Af Anders Enevold 
Grønlund

Biosimilær medicin mod 
sclerose anes forude 
I takt med at patentet på biologiske lægemidler udløber, er medicinalbran-
chen i fuld gang med at udvikle kopier; de såkaldte biosimilære lægemidler. 
Det kan give en kæmpe besparelse på medicinudgifterne. Men hvad dækker 
begrebet egentlig over, og hvad skal man være opmærksom på som patient? 

Biologiske lægemidler har de seneste 10 år 
revolutioneret behandlingen af bl.a. kræft, 
leddegigt og sclerose. I disse år udløber 

mange patenter (se boks) hvilket kan betyde store 
besparelser på sundhedsbudgetterne ude i frem-
tiden: Medicinalfirmaerne står nemlig i kø for at 
kopiere konkurrenternes produkter, for så at sælge 
dem som billigere biosimilær medicin (se boks).

I øjeblikket er en håndfuld biosimilære læge-
midler under udvikling mod sclerose, men ingen 
er endnu fuldt ud undersøgt. Der er tale om kopier 
af Avonex, Betaferon, Rebif, Lemtrada og Tysabri. 

Men hvor sikkert og effektivt er det at lave ko-
pier af så komplekse præparater?

Lige så høje krav til sikkerhed
Der er ingen grund til bekymring. Det forsikrer 
Steffen Thirstrup, tidligere chef for Lægemiddel-
styrelsens afdeling for lægemiddelgodkendelse: 

»Biosimilære lægemidler skal undergå lige så 
strenge krav til effekt, sikkerhed og kvalitet som et 
original produkt for at blive godkendt. Så det er en 
misforståelse at tro, at biosimilære lægemidler blot 
kan spadsere let og elegant gennem sundheds-
myndighedernes godkendelsesprocedure.« 

Med andre ord kan medicinalfirmaerne ikke 
hoppe over, hvor gærdet er lavest. De kan fx 
ikke blot bruge dokumentationen fra original-
produktet, når de skal have godkendt en kopi af 
et lægemiddel. Der skal stadig bruges syv-otte 
år og udføres omfattende farmakologiske test og 
kliniske afprøvninger i mennesker, før et biose-
milært produkt havner hos patienterne. 

Førstevalg til alle patienter?
Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin 
(RADS) har meldt ud, at biosimilær medicin til i 
første omgang gigt, tarmsygdomme og psoriasis 
bør være førstevalg til 
1) alle nye patienter,

 PATENTER:

Et patent giver »indehaveren« ret til, at andre ikke må tjene penge 
på et produkt i 20 år. 
Udviklingen af lægemidler går gennem fire faser, og som hovedregel 
søges patenter allerede i fase 1. Men inden lægemidlet er godkendt 
går der typisk 10 til 12 år. Det betyder, at patentet typisk har ca. 8-10 
år tilbage at løbe i, fra det tidspunkt lægemiddelvirksomheden 
får tilladelse til at sælge lægemidlet. Der findes derfor særregler 
for lægemidler, der betyder, at den patentbeskyttede tid i enkelte 
tilfælde kan forlænges med op til fem år.
Men før eller siden udløber patenterne. Og så kan andre 
medicinalvirksomheder komme på markedet med generisk eller 
biosemilær medicin. (Se anden boks)
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2) patienter, der af forskellige årsager har behov 
for at skifte medicin,
3) og til patienter der i forvejen er velbehand-
lede på et originalt produkt. 
Særlig det sidste krav har vakt opsigt blandt en 
del læger. De finder det ikke hensigtsmæssigt at 
lade velbehandlede patienter skifte medicin, blot 
fordi et lignende produkt er billigere. De er be-
kymrede for, at RADS prioriterer billigere medi-
cin frem for patientens ve og vel. 

Den bekymring deler Steffen Thirstrup ikke:
»Det er forståeligt, at nogle lægers holdning 

er: Hvis det virker, så behold det. Især hvis pa-
tienten har været gennem en lang og svær pro-
ces, og man endelig har fundet den rette be-
handling. Men hvis man som læge anerkender, 
at det biosimilære produkt er det samme som 
det originale, og hvis man er klar til at give det 
til en ny patient, så bør man også være klar til at 
give det til alle patienter«. 

Billig medicin betyder tidlig behandling
En økonomisk fordel for samfundet er altså, at 
de biosemilære produkter er billigere end de ori-
ginale produkter. Men også patienterne kan få 
mere gavn af dem frem for de originale produk-
ter:

I de fleste lande er dyre biologiske lægemidler 
ikke gratis for patienterne. I USA får f.eks. 90 
pct. af psoriasispatienterne ikke den biologiske 
medicin, de har behov for. Eller også behandles 
de for sent, fordi de simpelthen ikke har råd til 
den dyre medicin. Erfaringen fra et nyt biosimi-
lært produkt mod psoriasis-gigt i USA er, at det 

har fået flere patienter i behandling, fordi det er 
billigere. Samtidig er de kommet i behandling 
tidligere i deres sygdomsforløb, hvilket er altaf-
gørende for et bedre udfald. 

Selv i sundhedssystemer, hvor man som patient 
ikke behøver at skele til udgifterne, er erfaringen, 
at dyr medicin får nogle læger til at tænke sig om 
og vente lidt, før de ordinerer det til patienter. 
Omvendt bliver en behandling typisk igangsat tid-
ligere, hvis medicinen ikke er så dyr. 

Læs mere om  
biosimilær medicin hos Lægemiddelstyrelsen:

 www.scleroseforeningen.dk/ 
blad163-bio

Biosimilære�læge-
midler�skal�undergå�

lige�så�strenge�krav�til�ef-
fekt,�sikkerhed�og�kvalitet�
som�et�original�produkt�
for�at�blive�godkendt
Steffen Thirstrup, tidligere 
chef for Lægemiddel-
styrelsens afdeling for 
lægemiddelgodkendelse

 ORIGINALER OG KOPIER:

•  Kemiske lægemidler: Langt den meste medicin er kemisk 
fremstillet. Fx panodil.

•  Generisk medicin: Kopi af et kemisk lægemiddel, som indeholder 
det samme aktive stof / indholdsstof, som originalproduktet. I 
folkemunde ofte kaldet »kopimedicin«. Du har sikkert oplevet at 
blive tilbudt allergimedicin eller p-piller med et andet navn, end 
det din læge har skrevet på recepten, når du står på apoteket. 
Det er generisk medicin, du bliver tilbudt.

•  Biologisk medicin: Lægemidler, der produceres i levende 
celler f.eks. i gær eller bakterier. Lægemidlerne består af 
meget komplekse og store molekyler som f.eks. antistoffer og 
hormoner

•  Biosemilær medicin: En så tro kopi af et biologisk lægemiddel 
som muligt. 
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Af Anders Enevold 
Grønlund

Statiner og sclerose
Statiner, som bruges mod forhøjet kolesteroltal, er et af de mest anvendte  
lægemidler i verden. Men er der risiko ved at få statiner, hvis man har sclerose?

En stor gruppe danskere tager dagligt me-
dicin mod forhøjet kolesteroltal. Godt 
600.000 af dem får de såkaldte statiner, 

hvis virkning mod hjertekar-problemer er veldo-
kumenteret. 

Flere undersøgelser peger desuden på, at sta-
tiner også dæmper inflammation og påvirker 
immunforsvaret. Derfor kan de måske have en 
gavnlig effekt mod autoimmune sygdomme, som 
psoriasis, tarmsygdomme og sclerose. 

Men kolesterol er et fedtstof. Det er myelin, 
der omslutter nerverne også. Og netop kroppens 
myelin er under angreb, når man har sclerose. 
Mange med sclerose ønsker derfor at ”beskytte” 
deres myelinskeder. Derfor kan en bekymring 
opstå: Når kolesterolmedicin som fx statiner 
påvirker fedtstoffet kolesterol, kan det så også 
have en negativ påvirkning på myelinskederne?

Statiner og myelin i mus
I 2008 og 2009 pegede et par laboratoriestudier 
og museforsøg på, at statiner hæmmer myelin-
dannelse i hjernen. Samtidig har andre studier 
vist en sammenhæng mellem statiner og risiko 
for nerveskader på det perifere nervesystem hos 
personer uden sclerose. 

Derfor kan det give anledning til bekymring, 
om dannelse af fedtholdige myelinskeder om-
kring nerverne hæmmes af statiner, hvis opgave 
netop er at opløse fedtholdigt kolesterol. 

Ingen skadelig effekt på sclerosepatienter
Men der er ikke nogle tegn i litteraturen på, at 
statiner skulle opløse myelinskeder hos hverken 
sclerosepatienter eller andre mennesker.

»Der er ikke påvist skadelig effekt af statiner 
ved sclerose«, beroliger professor Finn Sellebjerg: 

»I de få behandlingsforsøg med sclerosepa-
tienter, der er lavet, har der ikke været en egent-
lig effekt på sygdomsforløbet. Faktisk er eneste 
undtagelse, at man har vist en mulig positiv ef-
fekt på forekomsten af nye forandringer på MR-
scanninger i en lille undersøgelse af patienter 
med sekundær progressiv sclerose«. 

På baggrund af netop den undersøgelse fra 
2014 fremgik det, at statiner kan være med til at 
kontrollere og forsinke den progressive udvik-
ling af sygdommen: I forhold til de sclerosepa-
tienter, der benyttede statiner i to år, viste MR-
scanninger, at hjerneforandringerne var forvær-
ret mærkbart mere hos de sclerosepatienter, der 
ikke havde taget statiner. 

Der mangler undersøgelser
Men der mangler flere undersøgelser, der kan fast-
slå statiners effekt på patienter med neurologiske 
sygdomme. Og det er stadig uklart, hvordan sta-
tiner påvirker neurologiske og inflammatoriske 
processer: Selvom det står klart, at statiner kan 
hæmme inflammation, også i hjernen, er det mere 
usikkert om statiner har andre mulige nervebe-
skyttende (eller nervebeskadigende) egenskaber. 

Men faktum er, at forhøjet kolesteroltal øger 
risikoen for blandt andet blodpropper, og des-
værre er man jo ikke beskyttet mod at blive 
ramt af forhøjet kolesteroltal, fordi man har sc-
lerose. Så hvis man er en af dem, der har behov 
for statiner, samtidig med at man har sclerose, 
anbefales man stadig at følge sin statin-behand-
ling, fastslår Finn Sellebjerg. 

FORSKNING

 STATINER

Forhøjet kolesteroltal, som en stor gruppe danskere lider af, 
behandles med kostomlægning, træning – og medicin. Medicinen 
kan inddeles i seks typer. Statiner er en af disse typer medicin. 
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Bandagist Jan Nielsen A/S   33 11 85 57   klinik@bjn.dk   www.bjn.dk

Mollii nedsætter spasticitet

    Mollii er et nyt hjælpemiddel, der 
nedsætter spasticitet og fremmer genopretning 

motoriske funktioner. Mollii bruges af mennesker der lider af:
 
• Hemiplegi
• Cp
• Hjerneskade efter traumer
• Multiple Sclerosis
• Delvis rygmarvsskade
 
Mollii reducerer spasticitet uden bevirkninger.
Mollii bruges regelmæssigt i 60 min  under aktivitet hver anden dag. 
Du er velkommen til at teste om Mollii er et hjælpemiddel der har effekt for dig.

Bandagist Jan nielsen - En verden fuld af muligheder
Kontakt os for uforpligtende samtale, information eller tidsbestilling .

- Vi vil så gerne dele vores viden!

• Delvis rygmarvsskade
• Parkinson
• Dystoni
• Andre neurologiske  
 tilstande, der forårsager  
 motoriske vanskeligheder
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BDO i København
Havneholmen 29, 1561 København V
Tlf. 39 15 52 00, koebenhavn@bdo.dk
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FES/dropfods-
stimulator 

Hjælpemiddel der ved hjælp af funktionel  
elektrisk stimulation (FES) aktiverer musklerne 
i benet, så foden løftes og fod/knæ stabiliseres 
på de rigtige tidspunkter under gang. 
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Nu også 
mulighed for 
vurdering og 
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end 50 års erfaring i behandling og 
vejledning af dropfodspatienter.
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individuel gipsafstøbning for højeste 
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Lev med SCLEROSEs tema handler 
denne gang om scleroserelaterede 
smerter.  Du  kan  læse  om,  hvad 
smerterne skyldes, hvordan de kan 
behandles, og hvordan de påvirker 
hverdagen for en række mennesker 
med sclerose. 

Måske  kender  du  alt  for  godt  til 
scle roserelaterede smerter. Måske 
har din sygdom aldrig rørt på sig i 
den retning. For sclerose er en syg-
dom, der viser sig  forskelligt hos 
alle. Smerter er blot en af sclero-
sens mulige følgesvende.

Derfor kan du også som afslutning 
på temaet se, hvor og hvornår i lan-
det du  kan deltage  i  foreningens 
regionale  medlemsmøder,  der  i 

det kommende efterår har temaet: 
»Sclerose og medicinsk symptom-
behandling«: Her vil du kunne blive 
klogere på alt fra spasmer til træt-
hed, smerter, vandladningsproble-
mer og mulighederne for medicinsk 
symptombehandling.

Desuden  kan  du  i  vores  forrige 
nyhedsbrev, der landede i din ind-
bakke i slutningen af juni, læse om 
et  af  de  sclerosesymptomer,  der 
er et af sygdommens helt store ta-
buer; nemlig afføringsinkontinens.

Læs  tidligere udgaver af nyheds-
brevet på 

 scleroseforeningen.dk/
nyhedsbrev
God læselyst!

Smerte rimer på ...

SCLEROSE
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Af Lotte Skou Hansen

TEMA

En ny undersøgelse fra Scleroseforeningen 
gennemført i februar 2016 viser, at 14 
procent af de adspurgte sclerosepatienter 

lider af stærke smerter dagligt eller i perioder, 
mens 32 procent lider af moderate smerter. 

En af dem er 48-årige Dorte Gravgaard fra 
Jelling:

»Smerterne er altoverskyggende og bestem-
mer over alt. Jeg har dage, hvor jeg ikke kan 
andet end bare at sidde på en stol. Jeg kan al-
drig vide, hvad jeg vågner op til, og alle aftaler 
er med det forbehold, at jeg kan blive nødt til 
at aflyse,« forklarer hun om de smerter, der 
kom med hendes sclerosediagnose.

Den varme kogeplade
De såkaldte neurogene smerter skyldes de ner-
veskader, som sclerose forårsager. 

»Som udgangspunkt er smerter et faretegn, 
som skal få dig til at flytte din hånd fra den 
varme kogeplade. Men nerveskader kan medføre 
en ændring, der gør, at der passerer flere smerte-
signaler, end der burde. Eller at smertesignalerne 
bliver fejlopfattet. Det vil sige, at når mennesker 
med sclerose har neurogene smerter, så skyldes 
det en fejl. Der er ikke en fare, som smerterne 
forsøger at gøre dem opmærksomme på – de 
står ikke med hånden på en varm kogeplade. 
Men smerten, de føler, er reel nok,« forklarer 
Henrik Boye Jensen, der er overlæge ved Sclero-
seklinikken på Odense Universitetshospital. 

Highway to hell
Han fortæller, at smertesansen og følesansen 
i overført betydning »ligger tæt op ad hinan-
den«. Et klassisk eksempel illustrerer forskel-
len på de to sanser: Man kan mærke med sin 
følesans, hvis man placerer en nål mod sin 

hud, men det gør ikke ondt. Men stikker man 
til med nålen, gør det ondt – man kan pludse-
lig mærke det med sin smertesans. 

»Forestil dig, at smertesansen er en hullet og 
dårlig jordvej, som man skal have en stor jeep 
for at køre på. Følesansen er til gengæld en 
motorvej, som stort set alle slags biler kan køre 
på. Nerveskaderne hos nogle mennesker med 
sclerose gør, at visse stimuli, der burde regi-
streres af følesansen, i stedet bliver registreret 
af smertesansen. Alle de små biler, der skulle 
køre på motorvejen, er kommet til at ræse af 
sted på den hullede jordvej i stedet,« forklarer 
Henrik Boye Jensen. 

Forventningsafstemning er vigtigt
»Hvis vi bliver i billedet med bilerne og vejene, 
så kan jeg ikke fjerne den vej, bilerne kører 
på. Men jeg kan lukke tilkørslen til vejen – for 
nogle af bilerne,« fortæller Henrik Boye Jen-
sen og understreger, at vi nu kommer ind på et 
emne inden for smertebehandling, som lægger 
ham meget på sinde. 

Medicin kan nemlig yderst sjældent få alle 
de neurogene smerter til at forsvinde.

»Jeg plejer at spørge mine patienter, hvordan 
de vil se på det, hvis jeg kan halvere deres smer-
ter. ’Det vil være fantastisk,’ siger langt de fle-
ste. Og så er det jo efterfølgende en succes, hvis 
de får halveret deres smerter. Men hvis jeg ikke 
får italesat, at en halvering af smerterne er må-
let, så fejler jeg, hvis ikke smerterne forsvinder 
komplet – også selvom jeg faktisk har halveret 
dem. Derfor tager jeg altid en snak om, hvad 
målet er, så der er styr på forventningerne.«

Smertebehandling er et tålmodighedsarbejde
Når det er klaret, er der mange slags medicin 

» Vi bør kunne hjælpe 
langt de fleste«
Neurogene smerter kan være en af sclerosens værste følgesvende. 
Henrik Boye Jensen, der er oplægsholder på efterårets regionale 
temamøder om symptomatisk behandling, fortæller her om neuro-
gene smerter og de medicinske behandlingsmuligheder.
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at tilbyde for sclerosepatienters smerter. Men de 
mange muligheder betyder også, at smertebe-
handlingen kan være et tålmodighedsarbejde  
– for både patient og læge. 

»Jeg forsøger som regel med et af de ældre 
depressionsmidler først, fordi det tåles godt af 
mange og virker godt for op mod 30 procent 
af patienterne. Hvis det ikke fungerer, har jeg 
mange andre muligheder,« siger Henrik Boye 
Jensen og forklarer, at man ikke skal tro, at ens 
neurolog har mistanke om andre sygdomme, 
fordi man tilbydes depressions- eller epilepsi-
medicin. De påvirker blot signaltransporten i 
smertesystemet i hjernen og rygmarven og vir-
ker derfor på neurogene smerter.

Virkning og bivirkninger 
Afprøvningen af de forskellige slags medicin 
sker i et samarbejde mellem neurolog, sygeple-
jersker og patient. Og som med så meget andet 
medicin er der en risiko for bivirkninger. Meget 
medicin kan dog fås som depotmedicin, hvilket 
vil sige, at det virker til natten, så patienterne 
sover fra bivirkningerne. 

Der er ifølge Henrik Boye Jensen ikke tvivl 
om, at langt de fleste med neurogene smerter 
burde kunne få medicinsk hjælp. 

»Det er altid en individuel vurdering, hvad 
man kan og vil leve med af birvirkninger, inden 
man måske ønsker at stoppe med en medicin. Vi 
ender ikke med at kunne hjælpe 100 procent af 
vores patienter. Men fysiologisk set bør vi kunne 
hjælpe langt de fleste.« 

Desuden viser nyere forskning i smerter også 
andre veje end de medicinske. Læs meget mere 
om det på side 26-32.

 HVOR KAN DU FÅ HJÆLP?

1 Du kan henvende dig til egen neurolog med 
scleroserelaterede smerter.

2 Du kan også få en henvisning til et af landets 
tværfaglige smertecentre. Smertecentrene 

arbejder udelukkende med smerteproblematikker 
og har både psykologer, socialrådgivere, læger, 
sygeplejersker og af og til fysioterapeuter ansat.
Det er den samme medicinske smertebehandling, 
der er tilgængelig for lægerne på de tværfaglige 
smertecentre og for neurologerne på landets 
neurologiske afdelinger. Eneste undtagelse 
er præparatet Sativex, som især anvendes 
til sclerosepatienter med smertefulde 
muskelspasmer. Sativex kan kun ordineres af 
neurologer.
Derudover tilbyder de tværfaglige smertecentre 
alt fra meditationskurser og holdundervisning 
i afspænding og vejledning i hensigtsmæssig 
træning til hjælp med ansøgninger om 
hjælpemidler og lignende.
Smertecentrene vil typisk have mulighed for at 
tilbyde hyppigere ambulante kontrolbesøg end 
neurologerne. Det kan betyde, at man hurtigere 
kan få en mere individuel tilpasning af dosis i 
forhold til effekt og bivirkninger.
Henvisning til smertecentrene sker gennem egen 
læge.

3 De to sclerosehospitaler i Haslev og Ry har 
også stor ekspertise inden for behandling 

af scleroserelaterede smerter. Henvisning til 
Sclerosehospitalerne sker gennem neurolog eller 
egen læge.

»Det er altid en individuel 
vurdering, hvad man kan og 

vil leve med af birvirkninger, 
inden man måske ønsker at 

stoppe med en medicin. Vi en-
der ikke med at kunne hjælpe 

100 procent af vores patien-
ter. Men fysiologisk set bør vi 

kunne hjælpe langt de fleste.«
Henrik Boye Jensen
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Af Ninett Rohde

Jeg tænker ikke negativt om fremtiden læn-
gere. Jeg har fået lyst til livet igen.«

Henrik Møller er 40 år og har attakvis 
sclerose. Han er et godt sted i dag, men ser man 
bare to år tilbage, var Henriks liv et helt andet. 
Dengang skrev Henrik til Scleroseforeningens 
sundhedspolitiske konsulent:

»Jeg sover ikke – højst tre timer, så må 
jeg op på grund af mine smerter (…) Det går 
ud over mit ægteskab, og mine børn ser en 
far, der lider (…) Jeg prøver at skjule det 
og skåne dem. Men nu er jeg drænet for al 
energi, og jeg har ikke overskud mere – til 
dem eller mig selv.« 

Smerter ødelagde Henrik Møllers liv. Han var 
tæt på at give op, men efter en lang kamp er 
han i dag næsten smertefri.

»

TEMA

Henrik er sluppet for sine smerter: 

»Jeg kan se  
smilene i mine  
børns øjne igen«
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Han forklarer om sin tilstand, dengang han 
skrev mailen:

»Mine smerter var meget intense. Jeg har haft 
et hårdt arbejdsliv, så jeg var slidt op – og så fik 
jeg sclerose. Det var for meget for mig,« fortæl-
ler Henrik, som i dag er på førtidspension.

Følelserne gjorde også ondt
Henrik har haft alvorlige attakker i øjne og ben, 
har dropfod, og han har kæmpet med sclerose-
træthed. Men det værste har altid været smer-
terne. Ryggen har været hårdest ramt, og smer-
ten fra ryggen strålede ned i hans ben. 

»Mine smerter føltes som virkelig slem tand-

pine i ryggen. Det er det eneste, jeg kan sam-
menligne det med. På grund af mine smerter sov 
jeg nærmest ikke i tre år,« siger Henrik.

Men Henriks smerte var ikke kun fysisk. 
»Mine smerter gjorde mig vred og tappede 

mig for energi og overskud. Jeg var så ked af 
det, og jeg havde ingen energi til min kone eller 
mine børn. Jeg snappede efter børnene. Så und-
skyldte jeg, men det var virkelig hårdt for både 
dem og mig,« siger Henrik.

Skal jeg bare give op?
Smerterne ødelagde Henriks hverdag. Han kom 
længere og længere ned i et uendelig dybt sort 
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hul, og han isolerede sig fra sin familie og sine 
venner.

»Jeg havde ikke overskud til dem. Jeg sad 
bare hver dag i en stol og stirrede ud i luften. 
Jeg kunne ikke se nogen udvej,« fortæller han. 

Han stirrer ud i luften, som om han genoplever 
smerten. Så fortæller han, at han overvejede at sige 
helt farvel til verden. Det eneste, der holdt ham fra 
at tage det skridt, var hans familie. Men til Henriks 
frustration gik hans problemer også ud over dem.

»Jeg var meget vred og bitter, og det gik ud 
over dem verbalt. Jeg havde så ondt, og det har 
påvirket min familie. Det har også været hårdt 
for min kone, hun har været fortvivlet og følt sig 
magtesløs. Vi var ved at gå fra hinanden,« for-
tæller Henrik.

Fortiden som stopklods
Det hele startede den 16. december 2012, da Hen-
rik fik sin diagnose. Han blev tilknyttet Aalborg 
Sygehus, men han måtte kæmpe for at få medicin 
mod sine smerter. Henrik har været misbruger og 
blev clean for seks år siden. Da diagnosen sclerose 

kom, havde han været clean i 
to år, og både hans egen læge 
og lægerne på Aalborg Univer-
sitetshospital var meget mod-
villige med at give ham smer-
testillende medicin. 

Henrik blev så sur og skuf-
fet over lægerne, at han mi-
stede troen på, at det, der al-

lerede blev gjort for hans sygdom, kunne betale 
sig. Han holdt op med at få de Avonex-injekti-
oner, der skulle forhindre hans attakker. Han 
følte, at hvis ikke hans smerter kunne afhjælpes, 
så kunne det hele være lige meget.

Han endte med at gå tre-fire måneder uden 
nogen form for behandling. Det gav ham attak-
ker – nogle med permanent skade. 

»Jeg er stadig meget vred over, at de ikke lyt-
tede til mig. Jeg er ærgerlig over, at jeg endte 
med at miste troen på det hele og gik ubeskyttet 
i flere måneder,« siger han.

Fra Aalborg til Aarhus til Aalborg igen
I midten af 2013 tog han konsekvensen og skif-

tede sygehus – fra Aalborg til Aarhus – og i 
samme omgang blev den praktiserende læge 
også skiftet ud. Nu følte Henrik for første gang, 
at han blev lyttet til.

På Aarhus Universitetshospital fik han ordi-
neret Tysabri mod attakkerne og Oxynorm mod 
smerterne. Han endte med at være ved univer-
sitetshospitalet i Aarhus i et halvt år. Men plud-
selig ville Region Nordjylland ikke køre ham til 
Aarhus.

»Så faldt min verden sammen igen. Der endte 
jeg så med at gå to måneder uden medicin og fik 
attakker igen,« fortæller Henrik. 

Med hjælp fra sin nye læge kom han tilbage til 
Aalborg Universitetshospital – men Henrik var 
bange for, at de ville nægte ham medicin igen. 

»Jeg frygtede det værste og var dybt ulykke-
lig. Jeg var bange for, at det bare ville blive det 
samme igen,« siger Henrik. 

Starten på et nyt liv
Heldigvis havde lægerne på Aalborg Sygehus set, 
at Henrik godt kunne håndtere at få medicin, 
og i dag er hans forhold til sygehuset i Aalborg 
et helt andet. Han bliver behandlet med morfin-
medicinen OxyContin to gange dagligt og får 
samtidig Tysabri. 

»Medicinen giver mig ro. Siden jeg startede 
på Tysabri, har jeg kun haft ét attak, og nogle af 
mine plak er blevet mindre,« fortæller han. 

Men vigtigst af alt er Henriks smerter i bed-
ring. Da Henriks smerter var værst, var de ifølge 
ham selv en 9’er på 10-skalaen. I dag er han 70-
80 procent smertedækket. 

»Det har løftet den byrde, jeg har båret på 
mine skuldre. Nu kan jeg være den mand og far, 
som jeg gerne vil være,« siger Henrik. 

Netop hans genvundne overskud til familien 
er noget af det, der har betydet allermest for 
Henrik at få igen. 

»Min kone og jeg har mere overskud til hin-
anden nu. Nu kan jeg også deltage i mine børns 
liv. Jeg har overskud til dem og kan rumme 
dem. Det betyder alt for mig, at jeg kan se smi-
lene i mine børns øjne igen,« siger Henrik med 
et ydmygt smil.

»Jeg har aldrig haft det bedre.« 

Min�kone�og�jeg�har�mere�
overskud�til�hinanden�nu.�

Nu�kan�jeg�også�deltage�i�mine�
børns�liv.�Jeg�har�overskud�til�
dem�og�kan�rumme�dem.�Det�
betyder�alt�for�mig,�at�jeg�kan�se�
smilene�i�mine�børns�øjne�igen.
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Dorte kan ikke  
få bugt med  
smerterne. 
Men smerterne  
kan heller ikke  
få bugt med  
Dorte …
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Af Gitte Rudbeck

Kan man leve med smerter, der er gået i 
selvsving og bare bliver ved og ved? Ikke 
uden stram styring med energiforbruget 
hver eneste dag, lyder Dortes erfaring. 
De sidste ti år har hun levet med kroniske 
smerter. Læs om hendes erfaringer, og lær 
af hendes strategier.

Nervesmerter, ledsmerter, muskelsmerter 
… 48-årige Dorte Gravgaard fra Jelling 
kender dem alle alt for godt. Lige siden 

sclerosen for ti år siden kom brasende ind i den 
tidligere folkeskolelærers liv og gjorde smerter 
til en fast bestanddel af det.

Diagnosen fik hun hurtigt, for sclerosen gik 
ikke stille med dørene, da de første symptomer 
dukkede op. Nogle af dem for at flytte perma-
nent ind:

»Det begyndte som føleforstyrrelser ned langs 
højre ben. Jeg kunne ikke forstå, at jeg lige 
pludselig ikke kunne have dyne på, fordi det 
bare gjorde så ondt, når den rørte mit ben. In-
den for tre dage fik jeg så et kæmpeattak, hvor 
jeg blev lam i hele venstre ben.«

Venstre ben kom sig, men nervesmerterne i 
højre ben har Dorte døjet med lige siden – sam-
men med muskel- og ledsmerter i højre hånd 
og arm, som fortsætter op igennem skulder og 
nakke. Med tiden er der også kommet diverse 
kompensationssmerter forbundet med at bruge 
kroppen forkert i forsøget på at undgå smerterne.

Hudløs ærlig
»Det gør ondt at tage tøj på, at have tøj på. Det 
gør ondt at blive rørt ved af min mand … Det 
gør ondt bare at ’gøre’ … Selv helt almindelige 
små hverdagsting gør ondt. Løfter jeg en kasse, 
er der kontant afregning bagefter, og jeg kan in-
gen steder være for smerter,« forklarer Dorte.

Det er ikke nemt at forklare andre, der kun 
kender smerter som et forbigående fænomen, 
hvordan det føles, og hvad det gør ved én, aldrig 
at være fri for dem. Men Dorte er i skarp træ-
ning, for hun har for længst erkendt, at åbenhed 
og hudløs ærlighed er helt nødvendige redska-
ber:

»Det er så vigtigt at være åben og ærlig – også 
over for sig selv – hvis det skal lade sig gøre at 
være til for smerter. Det kan godt være, at det 
er svært at forklare og for andre svært at forstå, 
fordi man jo ikke kan se det på en person, at 
han eller hun har smerter. Jeg er omgivet af en 
fantastisk familie og folk, der støtter op om mig. 
Men det kan de kun, fordi jeg er meget åben og 
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ærlig om, hvad jeg kan og 
ikke kan, og hvordan jeg har 
det dag for dag. Vær ærlig og gå 
ikke ud over dine grænser. Spørg om hjælp, hvis 
du har brug for det, så du har energi til at være 
sammen med andre,« lyder rådet fra Dorte, som 
smerterne har tvunget til at skelne mellem, hvad 
der er vigtigt og ikke:

»Det der med at jeg ikke kan løfte en kasse 
ned, det rager mig en papskid. Det kan jeg 
få min mand til. Men at jeg ikke kan hjælpe 
min datter med at flytte eller må melde af-
bud til min nevøs fødselsdag, at jeg ikke 
kan være der for min familie … dét gør 
ondt!«

Førtidspension
I 2010 tvang smerterne Dorte til at op-
give jobbet som folkeskolelærer, og hun 
blev førtidspensionist:

»Smerterne drænede mig fuldstændigt for 
energi. De stjal hele min opmærksomhed, så jeg 
ikke kunne koncentrere mig og fokusere på alle 
de ting, man skal kunne som folkeskolelærer for 
børn med indlæringsvanskeligheder.«

Selv om Dorte var glad for sit job, blev før-
tidspensionen et vigtigt vendepunkt i hendes liv 
med smerterne, fordi den gav hende friheden 
til at strukturere og planlægge sin dag, så livet 
kunne komme til at handle om mere og andet 
end smerter alene.

Plan B
Hvordan har jeg det i dag? Hvad kan jeg, og 
hvad skal jeg lade være med? Dortes dag star-
ter altid med en screening, så hun kan plan-
lægge dagen efter dagsformen. For den svinger 

Jeg�er�omgivet�af�en�fan-
tastisk�familie�og�folk,�der�

støtter�op�om�mig.�Men�det�kan�
de�kun,�fordi�jeg�er�meget�åben�
og�ærlig�om,�hvad�jeg�kan�og�
ikke�kan,�og�hvordan�jeg�har�
det�dag�for�dag.

TEMA

fra dag til dag, og der er dage, hvor hun »kun 
kan sidde på en stol«. Dorte kan aldrig vide, 
hvad hun vågner til, og derfor har hun altid en 
plan B:

»Når vi laver aftaler, er det altid med et ’men 
det kan være, at vi bliver nødt til at aflyse’,« for-
tæller Dorte og forklarer, hvordan hun prøver at 
gøre morgendagen mere forudsigelig:

»Jeg forsøger hele tiden at holde øje med mit 
energiregnskab. Og selv på gode dage at følge en 
tommelfingerregel om, at jeg højst må lave tre 
ting i løbet af en dag. Ellers hævner det sig dagen 
efter eller måske flere dage efter, hvor jeg ingen 
steder kan være for smerter og ingenting kan.«
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Oprør mod smerterne
Selv om det aldrig er lykkedes Dorte at 
få bugt med smerterne, så er det heller al-
drig lykkedes smerterne at få bugt med Dorte. 
Nok beskriver Dorte smerterne som »altover-
skyggende og styrende for alt«, men helt uden 
magt er hun ikke. Dels har hun lært at indrette 
sig, at prioritere og planlægge et liv ved siden 
af smerterne. Dels har hun – som en ubøjelig 
teenagedatter – accepteret at tage skraldet, når 
hun gør noget, hun brænder for, selv om hun 
egentlig godt ved, at hun ikke må for smer-
terne. Som at stikke af til festival og fyre den 
af til høj musik.

Dagen efter interviewet med 
Dorte tikker en e-mail ind: »Ligger 

i min seng i dag med hver millimeter 
af kroppen dækket af smerter efter 2 fantasti-
ske timer i selskab med Queen og cirka 40.000 
andre mennesker på Jelling Musikfestival i går 
aftes. Og her kommer jeg så til at tænke på en 
ting, jeg ikke fik sagt i går ... nemlig at man 
skal prioritere de ting, som gør én glad og gi-
ver energi. Det gjorde jeg i går. Jeg ved, det 
koster at stå og danse i 2 timer på en mark til 
øredøvende høj musik, men det var en ople-
velse, jeg prioriterede og med glæde betaler 
prisen for!« 
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Sommeren 2015: 
»Når jeg har smerter, føles det som at gå på fød-
derne uden hud. Tit må jeg tage mine sko af, fordi 
det brænder og svider.«

Sådan beskriver 53-årige Hanne de smerter, 
der har fulgt hende, siden hun fik konstateret 
scle rose tilbage i 2001.

»Smerterne begrænser mit liv. Det er altid 
med forbehold, når jeg bliver inviteret til noget. 
Det sker ofte, at jeg må blive hjemme, og det gør 
mig ked af det,« siger hun. 

Har prøvet al medicin
»Jeg har prøvet alt det medicin mod smerter, 
som min læge har foreslået. Men enten virker 
det ikke tilstrækkeligt, eller også kan jeg ikke 
tåle det. Når man har en sygdom som sclerose, 
så leder man hele tiden efter noget, der kan 
hjælpe. Og nu har jeg endelig fundet noget, der 
gør mig fri for mine symptomer, men jeg kan 
ikke få den behandling. Det er meget frustre-
rende,« fortsætter hun. 

Før Hanne for første gang prøvede berøringste-
rapi på Sclerosehospitalet i Haslev, tog hun medi-
cin mod smerter otte-ni gange i døgnet. 

Berøringsterapien gjorde hende medicinfri, og 
en uge efter at indlæggelsen var slut, tog hun fort-
sat ingen piller, fordi hun ingen smerter havde. 

I dag, 14 dage efter indlæggelsen, må hun igen 
ty til Pinex flere gange om dagen og Dolol til 
natten for at holde smerterne i ave. 

Et mirakel
Effekterne af berøringsterapien kom bag på 
Hanne. 

»Efter den første behandling sov jeg i tre ti-
mer, og da jeg vågnede, følte jeg mig som en 
sprællemand, der havde fået ny snor. Jeg hop-
pede rundt. Det kan slet ikke beskrives, hvor be-
friende det var ikke at have ondt nogen steder.«

I alt fik Hanne berøringsterapi tre gange af en 
times varighed hver. 

»Det minder ikke spor om massage, som 
mange tror. Det er helt lette berøringer og tryk 
over hele kroppen. Bagefter blev jeg pakket ind i 
varme håndklæder og tæpper. Ovenpå lagde be-
handleren min kugledyne og krammede den helt 
tæt ind til kroppen. Min krop faldt fuldstændig 
til ro, og alle tankerne, der har det med at flyve 
rundt, lagde sig. Efterfølgende forsvandt poserne 
under mine øjne, jeg fik energi og lyst til at lave 
alt muligt. Det blev tydeligt, hvor stor betydning 
smerterne har for mit energiniveau og faktisk 
hele min livskvalitet,« fortæller Hanne.  

»Det er en kliche at sige, men for mig har be-
røringsterapi været et mirakel,« siger hun.

»Jeg snakker og smiler meget mere. Og jeg 
får mange flere smil igen, når jeg ikke har ondt. 
Jeg vil så gerne følge op, men det kan jeg ikke. 
Der er nærmest ingen steder ud over på Sclero-
sehospitalet, hvor man kan få berøringsterapi i 
Danmark. Jeg har i hvert fald ikke fundet nogen 
endnu,« fortæller Hanne.

Sommeren 2016: 
»Ja, nu er Hanne her igen og får den berø-

En sprællemand 
med en ny snor
For et år siden blev Hanne Hansen introduceret til berøringsterapi på Sclerosehospi-
talet i Haslev. Behandlingen gjorde hende smertefri for første gang i 10 år.  Men efter 
udskrivelsen kom smerterne igen, fordi hun ikke kunne fortsætte med behandlingen 
derhjemme. Nu er Hanne tilbage på Sclerosehospitalet for at få behandlinger igen.

Af Lotte Skou  
Hansen og  
Sandra Holmgaard

 BERØRINGSTERAPI – HVAD OG HVORDAN?

Berøringsterapi er lette strøg på hele kroppens største organ, 
huden. Berøring af huden stimulerer produktionen af hormonet 
oxytocin. Det er påvist, at oxytocin medfører lavere blodtryk, lavere 
niveauer af stresshormoner og større tolerance over for smerter. 

Er du blevet nysgerrig, kan du se en film om berøringsterapi her:  
 www.scleroseforeningen.dk/blad163-berøring



28 Scleroseforeningen · Nr. 3· 2016

TEMA

Jette Hahn & Petra Solberg er uddannede 
berøringsterapeututer i Norge. Her får 
Hanne behandling af Jette Hahn.

ringsterapi, som hun oplevede gjorde hende 
smertefri for et år siden. Det skyldes, at berø-
ringsterapi skal vedligeholdes. I starten klinger 
virkningen af efter et par dage, men når man 
har fået fire-fem behandlinger i rap, så kan virk-
ningen vare op mod en måned eller to. Men den 
er ikke permanent,« forklarer Petra, som er den 
ene af to berøringsterapeuter på Sclerosehospi-
talet. 

I cirka ti år har hospitalerne arbejdet med be-
røringsterapi i en eller anden grad. Senest blev 
Petra og en kollega uddannet til berøringstera-
peuter på et syv weekender langt kursus i Norge, 
hvor man er længere fremme med berøringste-
rapi, end man er i Danmark. 

Gødning for rehabilitering
For Petra er noget af det mest fantastiske ved 
berøringsterapi, at det er såkaldt low cost – low 
risk; billigt og uden bivirkninger. 

P.t. er det svært for patienterne 
at fortsætte behandlingen der-
hjemme, som også Hanne Hansen 
har oplevet. Det håber Petra æn-
drer sig i fremtiden. Men som det 
er nu, gør hendes berøringsterapi 
en forskel for patienterne, mens 
de er indlagt. 

»De kan træne mere, bedre og 
hårdere, når de ikke har smerter. På den måde gø-
der jeg jorden for den rehabilitering, de er her for, 
når jeg med min pleje hjælper dem til at få færre 
smerter. Jeg mener generelt ikke, at behandling 
og pleje kan adskilles. God mad alene ville vores 
patienter ikke blive rehabiliteret af. Men det ville 
jo heller ikke holde, hvis de kun fik fysioterapi og 
ingen mad i fire uger. På den måde hænger pleje 
og behandling sammen, mener jeg.« 

Jeg�har�prøvet�alt�det�
medicin�mod�smerter,�

som�min�læge�har�fore-
slået.�Men�enten�virker�det�
ikke�tilstrækkeligt,�eller�
også�kan�jeg�ikke�tåle�det.�
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Kognitiv  
smertelindring

TEMA

Smerteoplevelse er subjektivt og påvirkeligt. Derfor kan man gennem 
kognitive teknikker arbejde med sin oplevelse af smerte og dermed 
opleve, at smerten bliver en mindre belastning i ens hverdag.

HUSK:
Kalenderen  
er lige til  
at tage ud  
og gemme
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Af Lotte Skou  
Hansen 

Smerte er en kompleks størrelse. Når vi ham-
rer foden ind i et bordben, bliver bestemte 
områder i hjernen aktiveret, og så oplever vi 

det som smerte. Men ingen mennesker vil opleve, 
at to tilsvarende oplevelser gør lige ondt. Og vi vil 
også selv kunne opleve, at et lignende uheld ikke 
gør lige så ondt en anden dag.

Alt sammen eksempler på, at vores smerteop-
levelse ikke er en 1:1-gengivelse af den smerte-
påvirkning, vi udsættes for. Smerten er afhængig 
af, hvordan vi fortolker smerten, og af vores fø-
lelsesmæssige tilstand.

Hjælpeløshed er smertefremmende
Og netop dét er faktisk meget vigtigt, forklarer 
professor i sundhedspsykologi Bobby Zachariae, 
som blandt andet forsker i smerter og smer-
telindring ved Aarhus Universitetshospital. 

»Hvis man lærer nogle teknikker som for ek-
sempel afspændingsteknikker, der medfører 
en lindring i ens smerter, øger det oplevelsen 
af kontrol over smerten. Alene det at opleve, 
at man har en vis kontrol over smerter, og at 
man selv kan være med til at påvirke sine smer-
ter, gør, at smerterne opleves som mindre be-
lastende. Man ved fra en række studier, at pa-
tienter, der selv får lov til at administrere deres 
morfin, bruger mindre morfin – og har færre 
smerter. Kontrolaspektet er vigtigt. Hjælpeløs-
hed øger den oplevede belastning ved smerten,« 
siger han.

Hypnose kan bedøve armen
Det er vigtig viden for patienter, at angst, be-
kymringer, hjælpeløshed og afmagt over for 
smerten faktisk forværrer smerten. Man kan 

 HVAD KAN SCLEROSEFORENINGEN HJÆLPE MED?

•  Nogle mennesker har særlig tendens til det, Robby Zachariae 
kalder »katastrofetænkning«. De tænker meget negativt 
om deres smerter og kører fast i tankemønstre om, at 
smerterne er forfærdelige, at intet kan hjælpe, at smerterne 
aldrig går væk og så videre. De vil kunne have gavn af 
Scleroseforeningens gratis psykologordning, hvor de blandt 
andet kan lære at undersøge deres tankeprocesser, lave 
realitetstjek og udfordre »katastrofetankegangen«. 

•  En række af Scleroseforeningens psykologer er for nylig 
blevet uddannet inden for TRE (Tension and Trauma 

Releasing Exercises). TRE er en kropsterapeutisk 
metode til at forløse traumer og stress ved at få kroppen 
til at ryste, på en måde som alle pattedyr ryster, når 
de har været udsat for en voldsom oplevelse. Det er 
psykologernes erfaring, at øvelserne, som efter ganske 
få ganges undervisning kan laves derhjemme, er 
smertelindrende for mange. 

•  Scleroseforeningens psykologer kan kontaktes på telefon 
36 46 36 46. 

HUSK:
Kalenderen  
er lige til  
at tage ud  
og gemme
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nemlig lære at påvirke sin egen smerteoplevelse, 
for eksempel. ved hjælp af meditationsteknikker 
som mindfulness, hypnose og kognitiv terapi. 

»I hypnose kan man bede folk om at genkalde 
sig oplevelsen af, hvordan det føles, når man lig-
ger forkert på armen, så den er blevet snurrende og 
nærmest følelsesløs. Folk, der er hypnotiserbare, 
har let ved at genkalde sig denne følelse og kan op-
leve deres arm som værende bedøvet. Hvis man i 
et forsøg udsætter dem for en smertepåvirkning og 
måler på deres hjerneaktivitet, vil man kunne se, 
at hjernens reaktion på smerten er mindre – el-
ler måske endda helt forsvundet. Der er god doku-
mentation for hypnotisk smertelindring,« fortæller 
han, men understreger, at mennesker er forskellige 
i deres grad af hypnotiserbarhed.

Se bort fra smerten – eller gå ind i den
Men også uden hypnose kan man lære at distra-
here sig fra smerte. Man kan øve sig i at se bort 
fra smerten og fokusere sin opmærksomhed på 
noget andet. 

»Nogle gange er den stimuli, vi bliver udsat for, 
så voldsom, at den er vanskelig ikke at være op-
mærksom på. Men vi kan grundlæggende mani-
pulere vores egen opmærksomhed og oplevelse 
af smerte. Som med hypnose er det forskelligt fra 
menneske til menneske, hvor gode vi kan blive 
til det – hvilken kapacitet vi har. Men alle kan 
arbejde med det, øve sig og blive bedre,« siger 
Bobby Zachariae.

Andre teknikker som for eksempel mindfulness-
baserede meditationsteknikker går ud på, at man i 
stedet for at distrahere sig fra smerten tværtimod 
vælger at være ekstra opmærksom på smerten. 
Man går ind i smerten og undersøger den på en 
accepterende måde. Dette kan betyde, at den ikke 
længere opleves som så truende og bekymrende, 
hvilket kan gøre belastningen, der er forbundet 
med smerten, mindre. Det er netop det, mind-
fulness arbejder med; at acceptere og undersøge 
smerteoplevelser og integrere dem, så de bliver 
mindre truende, skræmmende og dermed mindre 
belastende. Også her gælder, at det er tilgange, 
som kræver træning. 

 BLIV KLOGERE,  
OG PRØV SELV HER:

Bogen »Mindfulness – vejen til et godt 
liv med smerte, sygdom og stress« af 
Vidyamala Burch

Cd-rommen  www.sclerose-
foreningen.dk/blad163-bobbyz

Afspændings-cd og downloads lavet af 
Scleroseforeningen: 

 www.scleroseforeningen.dk/
blad163-afspænd1

Cd med mindfulnessmeditation lavet 
til Scleroseforeningen:  

 www.scleroseforeningen.dk/
blad163-mindfulness

En simpel øvelse:  www.
scleroseforeningen.dk/blad163-
selvhypnose

En guidet lydafslapning mod smerte: 
 www.scleroseforeningen.dk/

blad163-afslapning

Dansk Selskab for Klinisk Hypnose 
(læger der praktiserer hypnose):  

 hypnoseselskabet.dk/

Psykologfagligt Selskab for Klinisk 
Hypnose (psykologer, der praktiserer 
hypnose):  www.klinisk-hypnose.
org/

Der�er�god�dokumentation�for��
hypnotisk�smertelindring

Bobby Zachariae
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Tirsdag d. 6. september  Odense
Mødecenter Odense

Buchwaldsgade 48

5000 Odense C

Parkering nemmest ved Kvickly,  

Skibhusvej 74 via Nørrevænget

Onsdag d. 7. september  Aalborg
Scandic Hotel Aalborg

Hadsundvej 200

9220 Aalborg Ø

Tirsdag d. 20. september  Herning
Scandic Hotel Regina

Fonnesbechgade 20

7400 Herning

Torsdag d. 22. september  Ringsted
Scandic Hotel Ringsted

Nørretorv 57

4100 Ringsted

Torsdag d. 29. september  Aarhus
Vejlby-Risskov Hallen,  

Centervej 51

8240 Risskov

Torsdag d. 29. september  Sakskøbing
Restaurant Sukkertoppen 

Nykøbingvej 76

4990 Sakskøbing

Kør ind via Sukkerfabrikkens port til bygning 17

Torsdag d. 6. oktober  Rødding
Rødding Centret

Søndergyden 15

6630 Rødding

Torsdag d. 6. oktober  Rønne
Radisson Blu Fredensborg Hotel

Strandvejen 116

3700 Rønne 

Onsdag d. 12. oktober  København
Scandic Hotel Hvidovre

Kettevej 4 

2650 Hvidovre 

PROGRAM:
18.30-18.40 Velkomst
18.40-19.30 Oplæg og mulighed for spørgsmål 
19.30-20.00 Pause med sandwich
20.00-21.00 Oplæg og mulighed for spørgsmål 

Deltagerbetaling: 
50 kr. Betales kontant (ikke dankort) eller med MobilePay ved 
indgangen.

Tilmelding nødvendig: 
Så længe der er pladser. Dog senest 8 dage inden foredraget.
Tilmeld dig på www.scleroseforeningen.dk/regionale-medlemsmøder
Eller send en mail til: info@scleroseforeningen.dk. Skriv i emnefelt: 
»Symptom + by + dato« eller ring på 36 46 36 46. Oplys altid 
medlemsnummer eller fulde navn, adresse og telefonnr. 
Vi holder møderne i nedenstående 9 byer. Du vælger, hvilken der passer dig.

Om emnet:
Vores oplægsholdere deler møderne imellem sig. Du vil møde overlæge 
og ph.d. Peter Vestergaard Rasmussen fra Aarhus Universitetshospital 
i de fire jyske byer, overlæge og ph.d. Henrik Boye Jensen fra Odense 
Universitetshospital på Fyn, Sjælland og Lolland samt overlæge og ph.d. 
Karen Schreiber fra Rigshospitalet på Bornholm. De er alle neurologer, 
specialister i sclerose og arbejder til daglig på scleroseklinikkerne i 
henholdsvis Aarhus, Odense og København. De vil fortælle, hvordan og 
hvornår neurologen kan hjælpe med medicinsk symptombehandling.

»Sclerose og medicinsk 
symptombehandling«

Efterår 2016:
REGIONALE 
MEDLEMSMØDER
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KORT NYT

Kender du et barn, der har en mor 
eller far med sclerose, så sæt gang 
i tegnestuen! 

Frøen Frø, der er maskot på Scle-
roseforeningens nye online børneu-
nivers, har nemlig besluttet sig for, 
at det er tid til en konkurrence.

Frøen Frø vil gerne have tegnin-
ger fra børn, som viser deres fami-
lie, kæledyr eller noget helt andet. 
Frø lægge tegningerne ud på hjem-
mesiden, så andre børn, som også 
har en far eller mor med sclerose, 
kan se dem.

Hver måned trækker vi lod 
blandt de indsendte tegninger, og 
vinderen får … en pakke chokola-
defrøer.

Frø glæder sig til at høre fra alle 
børn med en mor eller far med 
scle rose. Tegneglade børn kan få 
deres mor eller far til at tage et 
billede af deres tegning og sende 
det til fro@scleroseforeningen.dk 
eller sende selve tegningen med 
posten til Scleroseforeningen, Mo-
sedalvej 15, 2500 Valby.

Tilbud i efteråret
– der er stadig en chance!

I sidste Lev med SCLEROSE kunne du finde en over-
sigt over foreningens tilbud i efteråret 2016. Mange 
af pladserne er revet væk, men det er en god ide at 
skrive sig på venteliste.

Desuden er der stadig ledige pladser på følgende 
to kurser:

•  Pårørendeweekend, hvis du har en kæreste  
eller ægtefælle, der har scle rose. Det sker den  
28.-30.oktober 2016 i Dronningens Ferieby.

•  Outdoorweekend, der tager dig med ud i den 
smukke natur og sætter dig i gang med aktiviteter 
ude i det fri, som du måske ikke prøver hver dag. 

Afholdes på FDF Friluftscenter Sletten i Ry.

Du kan købe billet til arrangementerne her:  
www.scleroseforeningen.dk/blad163-tilbud

Tegn en tegning til foreningens nye børneunivers
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Støt Sclerose-
foreningen, når  
du tanker
Scleroseforeningen har indgået aftale med 
OK Benzin. Det betyder, at du nu kan 
støtte foreningen, når du tanker – uden at 
du selv skal betale ekstra!

Du støtter Scleroseforeningen med 6 øre, 
for hver liter du fylder på med OK Benzin-
kortet – uanset hvor i Danmark du er. 

Du kan bestille et benzinkort på OK Ben-
zins hjemmeside. Når du bestiller det, skal 
du bare søge på Scleroseforeningen, når du 
udfylder punktet »støt din lokale klub eller 
forening« under ekstra services.

Hvis du har et OK Benzinkort i forvejen, 
kan du få tilknyttet støtten til Sclerosefor-
eningen på dit kort. Du skal bare ringe til 
OK på 70 10 20 33 og oplyse dit kortnum-
mer, og at du vil støtte Scleroseforeningen.

LISTE OVER  
FYSIOTERAPEUTER
Scleroseforeningen har på sin hjemmeside 
offentliggjort en liste over fysioterapeuter, 
som har tilegnet sig specialiseret viden om 
behandling af sclerosepatienter gennem 
deltagelse på henholdsvis en temadag om 
sclerose og et kursus udbudt i et samar-
bejde mellem Danske Fysioterapeuter og 
Sclerosehospitalet i Haslev. Kurset vil blive 
gentaget, og listen vil dermed løbende blive 
udvidet. Listen kan ses her:  www. 
scleroseforeningen.dk/fysioterapi

Kombineret basis-  
og ledelseskursus 
Er du frivillig i Sclerosefor-
eningen, så er det nye kombi-
nerede basis- og ledelseskursus 
måske noget for dig. 

Undervisningen i løbet af 
weekenden vil være delt op i 
en basisdel for de nye frivil-
lige og et ledelseskursus for 
de mere erfarne frivillige. Men 
der vil i løbet af weekenden 
også være aktiviteter, der går 
på tværs af alle deltagere.

Det er første gang, at man 
afholder de to kursustyper i 
samme weekend. 

»Vi vil gerne prøve at samle 
rigtig mange mennesker, så vo-
res frivillige virkelig får et net-
værk i foreningen. Derfor kører 
vi de to kurser sideløbende, så 

vi får en weekend 
med masser af liv og 
dynamik i Dronningens 
Ferieby,« forklarer Mikael 
Freund, organisationskon-
sulent i Scle roseforeningen.

Det er lokalafdelingsbestyrel-
serne, der indstiller deltagere 
til kurserne. Så er du ikke med-
lem af din lokale bestyrelse, 
men besidder en rolle som for 
eksempel koordinator for hus-
stands- eller butiksindsamlin-
gen, leder af det lokale Rap om 
Kap eller lignende, så henvend 
dig til din formand og hør, om 
ikke du skal af sted på kurset!

Kurset foregår den 2.-4. sep-
tember 2016.

Rygestop  
begrænser  
hjernesvind
Læg smøgerne på hylden, og begræns tab af hjernevæv. Det er 
velkendt, at rygning kan øge risikoen for sclerose og forværre 
hjernesvind. Nu viser et studie, at selv sclerosepatienter, der har 
røget i flere år, kan have gavn af at kvitte smøgerne. Amerikan-
ske forskere sammenlignede MR-scanninger 
af 254 sclerosepatienter, der alle havde rø-
get i mindst 5 år. 106 patienter indstillede 
rygningen, mens 148 fortsatte. Efter 2 år 
uden cigaretter oplevede de, der stoppede 
med at ryge, en markant opbremsning i 
tab af hjernevæv i forhold til dem, der 
fortsat røg. Resultatet peger på, at ryge-
stop selv efter mange års rygning kan 
bremse nedbrydningen af hjernevæv. 
Forskerne anbefaler, at der sættes ind 
med rygestopinitiativer målrettet ry-
gende sclerosepatienter. 



Dronningens Ferieby – jeres helt eget ferieparadis…
Vi har åbent året rundt, og både feriebyen med de pragtfulde nyrenoverede huse samt  

Djursland med et hav af attraktioner er bestemt et besøg værd - også uden for sæsonen.

Rideferie den 15. - 18. september 2016
Har du lyst til at blive udfordret på hesteryg? Vi inviterer på  

4-dages rideferie i samarbejde med Djurslands Rideklub.

Pr. person for tre dage med undervisning og let forplejning kr. 750,-

3 overnatninger for op til 5 personer i feriehus kr. 2.185,-/1.093*

Weekendophold den 23. - 25. september 2016
Nyd en skøn weekend, hvor vi står for god forplejning i løbet af 

weekenden samt underholdning lørdag aften.

Pris pr. person ved 2 personer i feriehus kr. 1.650,-

Malerkursus den 6. - 9. oktober 2016
Slip kreativiteten løs i hyggeligt samvær. Der instrueres i brug af Gesso, 

sammen med akrylmaling. Der kræves ingen kreative forkundskaber, blot 

lysten og modet til at prøve nyt.

Pris for 3 overnatninger for op til 5 personer kr. 1.835,-/918,-*

10 timers malerkursus inkl. materiale, kaffe, te kr. 750,- pr. person

*Pris efter feriebylegat som kan søges af medlemmer med Sclerose

Vi byder
på temaferier 
året rundt

Se mere på www.dronningensferieby.dk
Ferie uden forhindringer

Rummelige og
funktionelle feriehuse

» Soveværelse med 2 elevations- 

 senge og direkte adgang til  

 badeværelse

» Badeværelse med gulvvarme,  

 fastmonteret badebænk og  

 flere hæve/sænke funktioner

» Værelse med udtræksseng  

 (140 cm bred) og en køjeseng  

 ovenover

» Stue/køkken: Gulvvarme, hæve/ 

 sænke spisebord, køkkenbord

» Gæstetoilet og gang

» Terrasse med havemøbler

» Egen P-plads

5 huse har loftlift 

Dronningens Ferieby 1, 8500 Grenaa, Tlf. 87 58 36 50, post@dronningensferieby.dk
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Velkommen til  
VALG 2016
Scleroseforeningen er en demokratisk organisa-
tion, hvor medlemmerne har stor indflydelse. I 
2015 besluttede den øverste myndighed i forenin-
gen, delegeretforsamlingen, en ny, demokratisk 
opbygning, så alle medlemmer kan stemme, når 
der i år er valg. 

Derfor skal du bruge din stemme fra  
1.-23. september. 

Du skal stemme via internettet på foreningens 
hjemmeside. Gå ind på  

 scleroseforeningen.dk/valg2016, hvor  
du guides igennem.

Samtidig kan alle medlemmer stille op til 
den nye delegeretforsamling. 
I første omgang skal der vælges delegerede til 
delegeretforsamlingen. 

Delegeretforsamlingen kommer til at bestå af 99 
personer, der mødes en gang om året og vælger 
medlemmer til udvalg og til hovedbestyrelsen. 

47 af pladserne går til repræsentanter for de 47 lo-
kalafdelinger. De udpeges lokalt. Hovedbestyrelsen 
og udvalgsmedlemmer vælges først senere, så du kan 
stille op som følgende:

4 Ungerepræsentanter
10 pårørenderepræsentanter 
16 medlemmer med MS   
10 tilvalgte (netværk)

Læs mere om, hvordan du stiller op, på næste side.
Alle medlemmer i Scleroseforeningen kan 
stille op til den nye delegeretforsamling fra 
og med i år. 

Og alle medlemmer kan stemme på de 
 delegerede. Det foregår via hjemmesiden, 
hvor du guides igennem. 

Når de delegerede er valgt (30. september), kom-
mer 2. runde af valget. Herefter er det muligt at 
stille op til hovedbestyrelsen og de tre udvalg.  
Følg med på  www.scleroseforeningen.dk

VALG 2016



Sådan stemmer duSådan stiller du op
Vil du være med i delegeretforsamlingen?

 VALGET TIL DELEGERETFORSAMLINGEN 
ER ELEKTRONISK

Læs mere på:  scleroseforeningen.dk/valg 2016 
Du vil modtage en e-mail med dit valglink. 
Har vi ikke din mailadresse, og ønsker du at stem-
me, så skal du ringe til 36 46 36 46 – eller udfylde 
formular på  scleroseforeningen.dk/valg 2016 

Har du ikke adgang til en computer eller internet, 
men gerne vil stille op, så ring til Service på telefon 
36 46 36 46, så får du materialet med post. Og de 
kan hjælpe dig gennem processen.
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VÆLG MIG

Det er muligt at stille op fra nu og frem til  
søndag den 14. august. 
Du kan stille op til disse poster: 

ungerepræsentanter
Du skal være medlem af foreningen og have  
sclerose. Du skal desuden være under 40 år.

pårørenderepræsentanter 
Du skal være medlem af foreningen, og du skal være 
et nærtstående familiemedlem til en person med scle-

rose. Du skal være engageret i sagen og kunne sætte dig ud 
over egen situation og kunne repræsentere pårørende bredt.  

medlemmer med MS  
Du skal være medlem af foreningen og have sclerose. 
Du skal være engageret i sagen og kunne sætte dig 

ud over egen situation og kunne repræsentere medlemmer 
med sclerose bredt.

tilvalgte (netværk) 
Du har evne og erfaring med at arbejde overordnet og 
strategisk. Du har en interesse for foreningens sag. Din 

baggrund kan være alt muligt: erhvervslivet, kultur, admini-
stration, læge, sygeplejerske, kommunikation med videre.

For at stille op skal du bruge minimum 5 stillere. 
Det vil sige  
5 personer, der peger på dig, når du stiller op. 

Når stiller op elektronisk, spørger systemet dig, hvem dine 
stillere er. De får så et link, som de skal godkende. Når de 
har godkendt, er du opstillet.

Og så kan alle medlemmer stemme på dig fra  
1. september.

Alle medlemmer kan stemme. 

Valget foregår elektronisk, det vil sige, at  
det foregår via foreningens hjemmeside,  
hvor alle kan gå ind og stemme. Du vil mod-
tage en e-mail med dit valglink. 

Har vi ikke din mailadresse, og du ønsker  
at stemme, skal du ringe på 36 46 36 46  
eller udfylde formular på  

 scleroseforeningen.dk/valg 2016 
 
Du skal altså bare gå ind på hjemmesiden  
med dit link fra mailen i valgperioden og  
afgive din stemme. Har du ikke fået en mail, 
kan du gå ind på siden og udfylde en  
formular, og så kan du stemme. 

VALG 2016

10

4

16

10



Sådan stemmer du

 VIGTIGE DATOER:

1. juli til  
14. august
Mulighed for at stille op. 

15.-31. 
august
Kandidater præsenteres  
på hjemmesiden.

1.-23. 
september
Her skal du stemme.

30. 
september
Valgresultat klar.  
De delegerede er valgt .
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STEM

Kandidaterne præsenteres 
på hjemmesiden fra  
15. august til  
1. september.

Det er muligt at stemme  
på kandidaterne fra  
1.-23. september 2016.

Den 30. september  
foreligger resultatet.

Herefter er det muligt for alle medlemmer at stille op til udvalg eller  
hovedbestyrelse. Mere om det på  www.scleroseforeningen.dk/valg2016.
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LEV MED ...

Venner, der også har en kronisk sygdom,  
eller venner, der er raske? En vennekreds  
i balance er vigtigt. Det siger psykologen  
Camilla Carlsen Bechsgaard.

Forståelse og ven- 
skaber uden sygdom

Af Ninett Rohde

Camilla Carlsen Bechsgaard er psykolog og er fasci-
neret af venskaber. Hun har beskæftiget sig med 
venskaber i sin tidligere praksis i Odense og har 

samtidig arbejdet en del med handicap og sygdom. 
Ifølge hende startede venskaber i tidernes morgen 

med at handle om overlevelse, men har siden udviklet 
sig til at handle mere om vores psykologiske velbefin-
dende.

»Venskaber er grundfundamentet for vores overle-
velse. Helt tilbage i stenalderen var relationer til andre 
mennesker vigtige, for hvis man var alene, var man død. 

Henriette 
Kobbernagel

Marianne  
Serup Larsen



41Scleroseforeningen · Nr. 3 · 2016

Nu handler det mere om, at det er helt grundlæggende 
for vores psykologiske trivsel at opleve anerkendelse, 
at have tætte relationer og føle sig set og hørt af andre 
mennesker,« forklarer Camilla Carlsen Bechsgaard.

Skal min ven også være syg?
Når man har sclerose, kan det være en god idé både at 
have venner, der deler ens sygdom, og have venner, der 
ikke selv er syge. Der kan nemlig være fordele og ulem-
per ved begge dele – og det er ifølge Camilla Carlsen 
Bechsgaard vigtigt, at man finder en balance.

»Fordelen ved, at man som syg har en ven, der ikke er 
syg, kan være, at man bliver bragt ind i en verden, der 
ikke drejer sig om sygdommen. Det at kunne holde fast i 
sin identitet som den, der er sød og sjov at være sammen 
med – at lægge sygdommen lidt på hylden. Ulempen kan 
være kampen for at være ligesom de andre, når man kun 
er næsten, men aldrig helt ligesom de andre,« forklarer 
hun.

Hvis man derimod finder en ven, der også selv er syg, 
kan det ifølge Camilla Carlsen Bechsgaard være dejligt at 
mærke, at man har nogle fælles vilkår, men alligevel kan 

Ud ad et åbent køkkenvindue i et 
hus i Haarby på Fyn høres lyden 
af hjertelige grin. Dørklokken 

spiller en lille melodi, og lidt efter åbner 
Marianne Serup Larsen på 63 år døren. 

Bag hende står 39-årige Henriette 
Kobbernagel. De er bedste veninder, 
har 24 år imellem sig, og så har de 
begge sclerose.

De mødtes på et fysioterapihold i 
Haar by i 2012 og har været venner lige 
siden. 

»Vi fandt hinanden på grund af vo-
res sclerose – forståelsen førte os sam-
men,« siger Henriette poetisk.

Marianne har haft diagnosen siden 
2008, har sekundær progressiv sclerose 
og er førtidspensionist. Henriette har 
fleksjob som lærer og fik diagnosen at-
takvis sclerose i 2010. 

Netop deres fælles ubudne gæst, »frk. 
Rose«, som de kalder sygdommen, taler 
de meget om. 

»Henriette betyder alt for mig. Jeg 
kan snakke med Henriette om de ting, 
andre ikke forstår,« siger Marianne og 
taler direkte til Henriette: 

»Du forstår, hvor svært det kan være 
at skulle ud og handle … Det kan selv 
min egen familie nogle gange ikke for-
stå, selvom de prøver,« siger Marianne.

De to veninder har været der for hin-
anden gennem svære tider, og venska-
bet betyder tydeligt meget for dem.

»Det her venskab giver mig glæde og 
indhold i livet. Vores venskab er guld 
værd,« siger Marianne.

Henriette smiler: 
»Ja, man har jo lov at være hel-

dig.« 

»Du forstår, hvor svært  
det kan være at skulle  
ud og handle«

Af Ninett Rohde
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være meget forskellige personer. Samtidig vil et venskab 
med en anden, der også lever med en kronisk sygdom, 
gøre op med følelsen af, at ingen forstår, hvad man går 
igennem.

»Et venskab med en person, der har samme sygdom 
som en selv, fjerner følelsen af, at man er den eneste med 
sine problemer,« fortæller Camilla Carlsen Bechsgaard. 

Venners forståelse er vigtigt
Hun fortæller, at venskaber kan opbygge en følelse af at 
høre til og kan afhjælpe nogle af de følelsesmæssige kon-

sekvenser, der kan være, når man har en kronisk syg-
dom.

»Mine klienter med sclerose har i høj grad lagt vægt 
på venskaber. De kan komme ud, men vennerne ved 
også, at nogle gange må de gå hjem efter to timer, fordi 
de ikke kan stå på benene af sclerosetræthed. Men at de 
også kan grine igennem og have det sjovt i to timer, uden 
at det så er mærkeligt. Det er rigtig vigtigt for dem,« si-
ger Camilla Carlsen Bechsgaard. 

Af Ninett Rohde

De har kendt hinanden siden 2011, men 
blev for alvor gode venner for to år si-
den. 49-årige Claus Stensgaard er ny-

diagnosticeret med sclerose, og hans bedste ven 
er 51 år og hedder Tine Sanden. Venskabet mel-
lem de to betyder meget for dem begge. 

»Når jeg er sammen med Claus, så føler jeg, 
at jeg kan være mig selv,« siger Tine. 

Tine har også i den grad betydet meget for 
Claus. Specielt i januar 2016, da Claus fik be-
sked om sin diagnose.

»Tine har altid været der for mig. Hun var 
med mig på scleroseklinikken, da jeg fik dia-
gnosen. Da jeg fik den, røg jeg ned i et sort hul. 
Så inviterede hun mig på juleferie – og senere i 
sommerhus. Tine passer på mig,« fortæller han.

Sommerhusturen afslørede, at Claus’ sygdom 
ikke kun havde ramt ham hårdt. Tine kæmpede 
også med sin bedste vens diagnose. 

»I sommerhuset brød jeg fuldstændig sam-
men. Så undskyldte jeg over for Claus for mit 
sammenbrud, og Claus sagde: ’Bare rolig, der er 
jo ikke sket noget.’ Der tænkte jeg: ’okay, der er 
også plads til, at jeg synes, det her er svært,’« 
fortæller hun, mens hun stirrer ud i luften, og 
man ser scenen udspille sig i hendes øjne. 

Men selvom Tine synes, det er hårdt, er hun 
stadig stærk for Claus.

»Når jeg bliver bange for fremtiden, så hiver 
hun mig tilbage. Så siger hun: ’Det er sådan, det 
er nu. Vi finder ud af det,’« fortæller Claus. 

Tine er med til at holde Claus fra at falde hen 
i sclerosens mørke. Og når han frygter, hvordan 
hans fremtidige liv ser ud, så giver venskabet 
med Tine ham ro.

»Når man kender i går og frygter i morgen, så 
er det utrolig betryggende, at man har en, der er 
her i dag – det er Tine.« 

Tine hiver Claus væk fra sclerosens mørke

LEV MED ...

Tine Sanden

Claus  
Stensgaard
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 PSYKOLOGEN

Camilla Carlsen Bechsgaard 
lukkede sin praksis i Odense sidste 
år og arbejder nu med at opbygge 
websiden  www.mindhelper.dk 
på for unge Telepsykiatrisk Center.

Man når dårligt at banke på, førend 
hundegøen fylder gangen i Mettes 
hus. Døren åbnes, og ud strømmer to 

hunde: 12-årige Jessie med sit barnebarn Stella 
på otte måneder. 

51-årige Mette, der er på førtidspension, kom-
mer ud med et smil og en stok i den ene hånd. 
I 2002 fik hun diagnosen attakvis sclerose, men 
lægerne er begyndt at snakke om, at hendes syg-
dom måske er på vej til at blive progressiv. Hun 
har dropfod, stift ben og 0 procent balance. 

»Det allerværste er trætheden,« siger hun, 
så man næsten kan høre udmattelsen i hendes 
stemme.

Mettes ældste hund, Jessie, letter hendes 
hverdag, for Mette har lært Jessie at hjælpe 
hende med forskellige gøremål. 

Jessie har erhvervet sig nogle nyttige evner 
over årene. Hun kan blandt andet lukke hoved-
døren for Mette, og hun kan samle sin snor op, 
hvis Mette taber den. Sidst, men ikke mindst, 
har Jessie lært at hjælpe Mette med at tage tøjet 
af og samle vasketøj sammen.

»Det er dejligt, at hun kan give en pote med,« 
griner Mette.

Mette har altid elsket hunde, men hun har et 
helt specielt forhold til netop Jessie. 

»Hun blev min bedste ven fra dag ét,« fortæl-
ler hun.

Jessie er af racen stabij, som betyder 
»stå mig bi« – og det gør Jessie. 

»Hun giver mig tryghed og selskab – jeg er 
aldrig alene. Hun er der for mig, og hun kan 
mærke, når jeg er ked af det eller frustreret. 
Hun betyder rigtig meget for mig.«

på spørgsmålet om en konkret situation, hvor 
Mette har kunnet mærke, at Jessie har haft be-
tydning for hendes sclerose, er der ikke én histo-
rie at fortælle.

»Jessie betyder noget for mig hver dag.« 

Menneskets  
bedste ven

Af Ninett Rohde

Mette

Jessie



CYKELNERVEN

Følg med på www.cykelnerven.dk

Cykelnerven  
slår alle  
rekorder
Scleroseforeningens cykelløb Cykelnerven indtog i  
midten af juni de franske alper endnu engang. Forud 
for tre dages benhård bjergkørsel havde hver eneste af 
holdets 250 ryttere knoklet i månedsvis for at indsamle 
penge til forskning i sclerose. Og de rekordmange ryttere 
slog alle tidligere indsamlingsrekorder med et samlet 
indsamlingsresultat på mere end 4 mio. kr. 
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Af Stine Røpke Lindrup

Cykelnerven er Scleroseforeningens 
Tour de France-inspirerede cykel-
løb, som hvert år i juni sender en 

stor flok dedikerede motionister afsted 
mod de franske alper. Her kører de op ad 
en stribe stejle bjergtoppe kun få uger in-
den, Tour-feltet lægger vejen forbi de præ-

cis samme bjergtinder. 
Målet med det hele er 
at indsamle penge til 
forskning i sclerose 
og sætte fokus på syg-
dommen.

Indsamlingsrekord
Efter mange måne-
ders hårdt slid med 
fundraising, kunne de 
250 ryttere i den grad 
klappe både sig selv 

og hinanden på skulderen, da de fik ind-
samlingsresultatet at vide på Cykelnervens 
sidste dag i Frankrig. Mere end 4 mio. kr. 
har de ni hold fra hele landet i fællesskab 
samlet ind. Det er ny rekord for både Cy-
kelnerven og Scleroseforeningen.

Det flotte beløb er resultatet af mange 
måneders frivilligt arbejde fra rytternes 
side. De har både haft deres egne indsam-
linger på indsamlingsportalen BetterNow, 
skaffet sponsorater fra virksomheder og 
ikke mindst arrangeret et hav af fantasti-

ske events over hele landet, som har bi-
draget med mange tusinde kroner til de ni 
holds indsamlinger. Cykelnerven indsam-
ler penge til forskning i sclerose.

Rekordmange deltagere
2016 var virkelig rekordernes år for Cykel-
nerven. Scleroseforeningen sendte denne 
gang ikke færre end 250 ryttere afsted 
til Frankrig i midten af juni. Det er tæt 
på 100 deltagere mere end sidste år. De 
mange ryttere var fordelt på ni hold, og 
alle dele af Danmark var repræsenteret i 
løbet. 

»Vi er stolte af at have skabt en ind-
samlingsevent som Cykelnerven, som 
tiltrækker så mange dygtige og dedi-
kerede folk, som brænder for at være 
med til at gøre en forskel. Hver ene-
ste rytter på holdet har lagt store 
kræfter i at indsamle penge til 
forskning i sclerose. Og hver ene-
ste rytters indsats og engagement 
er i den grad med til at forme 
Cykelnerven og gøre eventen til 
en ekstrem stærk indsamlings-
platform for os i Sclerosefor-
eningen,« fortæller Mette 
Hjulmand Leonhardt-Hjort, 
som er projektleder for Cy-
kelnerven hos Sclerosefor-
eningen. 

Vi�er�stolte�af�at�have�skabt�
en�ind�sam�lingsevent�som�

Cykelnerven,�som�tiltrækker�så�
mange�dygtige�og�dedikerede�
folk,�som�brænder�for�at�være�
med�til�at�gøre�en�forskel.�Hver�
eneste�rytter�på�holdet�har�lagt�
store�kræfter�i�at�indsamle�
penge�til�forskning�i�scle�rose.�
Mette Hjulmand Leonhardt-Hjort
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Vi cykler for en 
verden uden  

sclerose

CYKELNERVEN

Det�er�meget,�jeg�ikke�kan.�
Men�det�jeg�kan,�det�gør�jeg.�
Jeg�prøver�at�vise�mig�selv�og�
andre�med�sclerose,�at�man�
ind�imellem�kan�gøre�noget,�
man�troede�var�umuligt.�

Henrik Kragh,  
Cykelnerven Vejle

Skrækkelig�våd�dag.�
Koldt�med�koldt�på.�Men�
fantastisk�oplevelse!�
Frank Sørensen, Cykel-
nerven Sønderjylland

I�dag�var�en�af�de�dage,�
hvor�man�virkelig�skulle�
huske�sig�selv�på,�hvorfor�

man�gør�det�her.�
Tue Paulsen,  

Cykelnerven Fyn

Jeg�har�glædet�mig�som�et�lille�
barn�til�at�komme�herned.�At�
cykle�rundt�i�de�her�bjerge�og�
samtidig�vide,�at�man�gør�en�lille�
bitte�forskel�for�mennesker�

�med�sclerose�er�fantastisk�og�
virkelig�motiverende.�

Kenny Christiansen,  
Cykelnerven Sønderjylland
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Det er ikke uden grund, at Cykelnerven af 
deltagerne kærligt kaldes ’Danmarks hårde-
ste velgørenhedscykelløb’. På årets udgave 

af Cykelnerven lagde vejrguderne hårdt ud med 
masser af iskold regn fra oven. Men Cykelnerve-
rytterne bed tænderne sammen og kæmpede sig op 
over de benhårde bjerge. 

Tour de France får kamp til stregen
Med seks stejle bjergtoppe på bare tre dage kom-
mer man ikke sovende til målstregen som Cykel-
nerve-rytter. Det kan de 250 deltagere i dette års 
udgave af Cykelnerven alle skrive under på. De har 
brugt månedsvis på både træning og indsamling til 
forskning, inden turen endelig kunne gå til Frank-
rig i midten af juni. 

»Min kone har sclerose, så for mig er Cykelner-
ven min måde at vise min solidaritet på. Smerten 
i kroppen på vej op af de afsindigt stejle bjerge er 
midlertidig, det er sclerosen ikke. Det husker jeg 
mig selv på, når det virkelig trækker tænder ud, 
for det gjorde det i dag. Jeg besluttede mig for at 
vende om adskillige gange, men jeg fik overvundet 
mig selv, og det er den ultimative personlige sejr«, 
fortæller Asbjørn Dyngby, som kører med på Cy-
kelnervens hold i Sønderjylland.

Flere bjerge venter
Førstedagens to franske bjergtinder Col de Ramaz 
og Col de Joux Plane var for mange ryttere kulmi-
nationen på måneders træning hjemme i Danmark. 
Og med tung regn fra oven krævede det både mas-
ser af viljestyrke og ekstra gode ben at gennemføre 
dagens benhårde etape.

»I dag har været en fantastisk dag, en af de cy-
keloplevelser man aldrig glemmer«, mente TV2 
Nyhedernes Mikael Kamber, som er ambassadør 
for Cykelnerven. 

Andre ryttere var noget hårdere ramt efter da-
gens udfordringer.

»Jeg gik i bad med alt mit tøj på efter dagens 
etape, fordi jeg var så træt. Jeg opdagede det først, 
da jeg stod under bruseren«, fortæller Tue Paul-
sen, som kører for Cykelnervens hold på Fyn.

Der venter Cykelnerve-rytterne yderligere fire 
franske bjergtoppe i området omkring Mont Blanc, 
inden de igen sætter kursen hjem mod Danmark. 
Cykelnerven 2016 består af i alt seks stejle bjergtin-
der, som er håndplukket fra årets Tour de France-
rute. Tour-feltet lægger vejen forbi de præcis 
samme stigninger blot få uger efter Cykelnerven. 

Følg med på www.cykelnerven.dk

Jeg�har�selv�sclerose,��
så�for�mig�er�Cykelnerven�
noget,�jeg�skal�gennem-
føre,�mens�jeg�kan.�

Tina Christensen,  
Cykelnerven Midtjylland

En�helt�fantastisk�dag,��
en�af�de�cykeloplevelser,�
man�aldrig�glemmer.�

Mikael Kamber, ambassadør 
for Cykelnerven

Startskuddet for Cykelnerven 
2016 lød en tidlig junimorgen 
midt i den idylliske alpeby  
Chamonix Mont Blanc. Her blev 
250 forventningsfulde ryttere 
sendt afsted mod en udfordring 
af de helt store. De mange ryt-
tere skulle alle prøve kræfter 
med en stribe af de meste afgø-
rende Tour de France-bjerge. Alt 
sammen for at indsamle penge 
til forskning og skabe opmærk-
somhed omkring sclerose.
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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. 

Rådgivningen på nettet
www.scleroseforeningen.dk/netraadgivning

Skader eller gavner jeg med motion?
Jeg er nydiagnosticeret i november 2015 
og har tit smerter i benene. Når jeg har be-

væget mig »meget« – vi taler måske 5-7 kilo-
meter – får jeg flere smerter, især om aftenen 
og gerne fulgt af en følelse af en »skistøvle«, 
der strammer om min højre ankel. Mit spørgs-
mål er, om jeg skal fortsætte med at røre mig, 
eller om jeg skal stoppe? Gavner eller skader 
det mig at bevæge mig?

Generelt er anbefalingen, at man skal be-
væge sig så meget som muligt, selvom man 

får forværring i føleforstyrrelser/smerter, mens 
man motionerer. Sædvanligvis skyldes det Uht-
hoffs fænomen, hvor nerveledningen bliver dår-
ligere ved stigende kropstemperatur, for eksem-
pel i forbindelse med fysisk træning. Hvis man 
har et område i central-nervesystemet, hvor ner-
veledningen er forstyrret på grund af sclerose, 
skal der kun en mindre stigning i kropstempe-

raturen til for at forværre dette og udløse symp-
tomer, eventuelt også symptomer, man ikke har 
lagt mærke til tidligere. Forværringen har in-
tet med et scleroseattak at gøre, og der er hel-
ler ikke risiko for at udløse attakker, hvis man 
på grund af fysisk aktivitet udløser symptomer. 
Efterfølgende svinder symptomerne til det »nor-
male niveau«, når man køles ned.

Nu fortæller du, at dine smerter først kom-
mer senere i løbet af dagen og hen ad aftenen, 
hvilket er lidt atypisk. Du bør blot sikre dig, at 
du ikke fejlbelaster dine led og sener/muskler, 
så du »slider« din krop forkert. Du kan snakke 
med din fysioterapeut om at analysere din gang/
løb, efter at du har gået/løbet en længere tur på 
løbebånd eller i nærheden af klinikken. Fysio-
terapeuten vil kunne se, om du fejlbelaster, og 
give dig gode råd til træningen. Hvis du ikke har 
en fysioterapeut, kan du bede din læge om hen-
visning til vederlagsfri behandling.

Morten Blinken-
berg er speciallæge 
i neurologi, ph.d. 
og overlæge på 
Neurologisk afdeling, 
Dansk Multipel 
Sclerose Center, 
Rigshospitalet. Asso-
cieret seniorforsker 
ved Neurobiologisk 
forskningsenhed, 
Rigshospitalet.

Jeg har fået diagnosen sclerose i 2014. Jeg 
er 70 år Jeg har fået anbefalet at prøve 

kranio sakralterapi. Er det en behandling, for-
eningen har erfaring med?

Jeg er velbekendt med kraniosakral terapi, 
der er en subtil manipulationsterapi, som i 

sin tid er udsprunget af osteopatien. Jeg anbefa-
ler selv hyppigt patienter at prøve disse terapier, 
men har mest gjort det, når der har været tale 
om smerteproblematikker. Jeg har ikke erfarin-
ger med det i forhold til MS, og der forelægger 
for nuværende ikke noget forskning, der under-
støtter brugen af kraniosakral terapi eller osteo-
pati til behandlingen af MS.

Hvorvidt jeg vil anbefale det til dig, afhænger 

af, hvad du vil ønske at opnå med det. Jeg tror 
bestemt på, at behandlingen kan give dig en øget 
velvære, og hvis du døjer med smerter, tror jeg 
også, det vil hjælpe på det. Jeg vil dog ikke an-
befale det, hvis formålet er at forebygge attakker 
eller på anden måde hæmme udviklingen af MS, 
for det tror jeg desværre ikke, at det kan hjælpe 
på. 

Jeg vil generelt også altid anbefale, at hvis man 
har muligheden, at man så vælger en osteopat 
frem for en kraniosakral terapeut, da de har en 
langt længere uddannelse. De koster lidt mere, 
men i min optik er de penge givet godt ud, hvis 
man har muligheden. Under alle omstændigheder 
er begge behandlingsformer helt sikre og vil ikke 
kunne medføre uønskede bivirkninger.

Virker kranio-sakral terapi mod sclerose?

Tobias Schmidt 
Hansen er uddannet 
læge og praktiserer, 
hvad der kaldes 
»integreret medicin«. 
Det er en medicinsk 
filosofi, hvor man for-
søger at kombinere de 
bedste aspekter inden 
for den almindelige 
medicin med det bed-
ste fra den alternative 
og komplementære 
medicin. 
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Jeg har et scleroseattak. Har været i MR-
scanneren, og der var plaks og opladninger.

Under dette attak er jeg ramt i mit højre ben, 
føleforstyrrelser i højre side, et meget stramt 
sclerose-knus og næsten ubrugelige hænder. 
Har nu voldsomme anfaldsmerter på et stykke 
af højre side på maven og ubehag ved berøring, 
og ubehag ved tøj der rører ved området. Jeg 
har fået Gabapentin i en del år grundet bens-
merter og har forsøgt øgning i disse, men uden 
held. Kan der gøres andet ved denne smerte?

Sclerosesmerter kan være svære at behandle 
og kræver ofte afprøvning af flere forskellige 

slags medicin. Man skal som regel også bruge 
tid på, at finde den rigtige dosis. Sclerosen for-
styrrer sanseimpulserne, der føres til hjernen, 
og det sansede fejltolkes derfor som smerter. Et 
menneske med sclerose kan for eksempel føle, 
at fødderne eller knoglerne brænder blot ved 
tryk eller berøring. Fødderne og nervebanerne i 
benene vil være normale, men bearbejdningen 
af signalerne i rygmarven er fejlagtig, hvorfor 
signalerne der sendes til hjernen, opleves som 
brændende smerte. Smerter kan også føles, 
uden at man berøres, ved at der fejlagtigt dan-
nes sanseimpulser i sclerose-plak.

Smerter ved sclerose kan groft sagt deles i 
to grupper. I den ene gruppe har smerterne 
mere vedvarende brændende, knugende eller 
stikkende karakter og disse smerter behandles 
bedst med lægemidler, der primært er brugt 
mod depression, men nu har vigtig anvendelse 
mod nervesmerter. De to lægemidler, der hyp-
pigst anvendes er amitriptylin (Saroten) eller 
Imipramin. I den anden gruppe har smerterne 
mere jagende kortvarig karakter (kaldes neu-
ralgiforme smerter) og kan som regel behand-

les effektivt med lægemidler, som man 
normalt bruger til behandling af 

epilepsi, Oxcarbazepin (Tri-
leptal), Carbamazepin (Te-
gretol), Lyrica (Pregabalin) 

eller Gabapentin. Endelig skal 
nævnes Dronabinol (Marinol), 

der formentlig kan bruges til at 
behandle begge typer af scleroses-

merter. Hvis dine smerter ikke kan 
behandles effektivt med et lægemiddel 

(Gabapentin), kan man forsøge tillægsbe-
handling med et af de andre præparater.

Morten  
Blinkenberg

Kan der gøres mere ved mine smerter?
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KORT NYT

Blokering af immuncellers 
adgang til hjernen
Canadiske forskere har formået at bremse immuncellers 
adgang til hjernen og centralnervesystemet. I en muse-
model opdagede de, at molekylet interleukin-1 beta (IL-1 
beta) er en drivende kraft i udvikling af inflammation og 
autoimmune reaktioner i hjernen. Ved at fjerne genet for 
IL-1 beta i mus blev de skadelige immunceller, der angri-
ber nerveceller og myelin, forhindret adgang til hjernen, 
og musene udviklede ikke sclerose. Opdagelsen peger på, 
at IL-1 beta-molekylet kan virke som et hjælpemolekyle, 
der transporterer immuncellerne ind i centralnervesyste-
met. Det er for tidligt at sige, om samme mekanisme gør 
sig gældende i mennesker, men forskerne er nu i gang 
med at undersøge andre metoder til at slå IL-1 beta-mole-
kylet ud på. Hvis det viser sig, at IL-1 beta er nøglen til at 
neutralisere de aggressive immunceller, er håbet at finde 
terapeutiske midler til at blokere virkningen af IL-1 beta, 
uden at det vil skabe utilsigtede bivirkninger.

Flere neurologer  
i fremtiden
Af sundhedsstyrelsens Lægeprognose 2015-2040 fra 
marts 2016 fremgår det, at man forventer en stigning 
i antallet af speciallæger inden for neurologi de kom-
mende år. Der vil i perioden 2015-2040 forventeligt 
være en tilvækst af neurologer på mellem 63 og 98,5 
procent, afhængigt af hvilket af de 6 opstillede sce-
narier der gør sig gældende. Ifølge »hovedscenariet« 
formodes det, at der i 2040 vil være 673 uddannede 
neurologer, hvilket er en stigning på 80,9 procent 
siden 2015.

Rapporten belyser dog ikke fordelingen af de neu-
rologiske sub-specialer. Det er derfor svært at sige, i 
hvor høj grad den forventede stigning af neurologer 
vil have betydning for patienter med sclerose. Sclero-
seforeningen sætter i flere aktuelle sammenhænge 
fokus på manglen på scleroseneurologer og mulige 
løsninger på denne udfordring.

FOLKEMØDE FOR 
FEMTE ÅR I TRÆK
Scleroseforeningen drog igen i år for femte gang 
til Folkemøde i Allinge på Bornholm. 21 politikere 
havde sagt ja til en sejltur på galeasen Mester. 
De blev budt på en madkurv og et møde med en 
af foreningens informatører, som fortalte om li-
vet med sclerose. Det koncept har vist sig at skabe 
gode politiske kontakter på Christiansborg, hvilket 
er hele formålet med foreningens tilstedeværelse 
på Folkemødet. Derudover deltog foreningen i fire 
store debatter. 
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Indsamlings rekord til  
YOU RUN 2016

Søndag den 24. april løb over 200 friske løbere for 
Scleroseforeningen ved dette års udgave af velgøren-
hedsløbet YOU RUN i København. En enkelt løber 
slog alle rekorder ved at indsamle mere end 28.500 
kroner, som alle går direkte til forskning i sclerose.

Startskuddet til velgørenhedsløbet YOU RUN lød 
søndag morgen ved Købehavns Havn. Her stod mere 
end 200 morgenfriske løbere klar til at løbe en tur 
for Scleroseforeningen. De mange løbere kunne frit 
vælge mellem at løbe distancerne 5 kilometer, kvart-
maraton eller halvmaraton. 

Solen skinnede over København, og løberne var 
ude på en flot tur. Løbet startede ved Den Sorte 
Diamant og fortsatte rundt om Inderhavnen, ud 
forbi Operaen og tilbage langs Islands Brygge, in-
den deltagerne kunne løbe over målstregen ved Den 
Sorte Diamant. 

Blandt de 200 løbere, som løb med for Sclerosefor-
eningen, var Lars Hendriksen. Lars løb med på YOU 
RUN til ære for sin søster, som har haft sclerose i 15 
år. Han slog alle rekorder med en personlig indsam-
ling på mere end 28.500 kroner I alt indsamlede Sc-
leroseforeningens løbere ikke mindre end 254.000 kr., 
som går direkte til ny forskning i sclerose.

Igen i år deltog virksomheden Olivia Danmark i 
YOU RUN, hvor 26 friske medarbejdere løb til fordel 
for Scleroseforeningen.

»I år har Olivia Danmark indsamlet 11.250 kro-
ner til fordel for Scleroseforeningen, og vi er glade 
for donationen til foreningens vigtige arbejde. En af 
Olivia Danmarks medarbejdere og hendes to børn 
har endda indsamlet yderligere 5.800 kroner til Scle-
roseforeningen. Alle løbere, der har indsamlet over 
5.000 kroner, var med i en konkurrence om en rejse 
til New York, og minsandten om ikke hun vandt rej-
sen«, fortæller Jeanette Vincent fra Olivia Danmark.

Scleroseforeningen siger tusind tak til alle, som løb 
med, heppede og gav en frivillig hånd på vores stand. 

Møder om vores  
tilbud i efteråret 2016 
Har du sclerose, eller er du pårørende til en med 
sclerose, og ved du ikke helt, hvad Scleroseforeningen 
egentlig har at tilbyde? 
Kom til møde en aften i efteråret 2016 rundtomkring i 
landet, så fortæller vi dig alt om vores tilbud – og så er 
det en god måde at få kontakt til andre, der deler din 
diagnose.

Der�er�møder�følgende�steder:�

Ringsted��
onsdag�d.�15.�september
Scandic Hotel i Ringsted 

Aalborg��
torsdag�d.�15.�september
Scandic Hotel i Aalborg
 
Storkøbenhavn��
mandag�d.�26.�september
Scleroseforeningen i Valby
 
Sakskøbing��
onsdag�d.�12.�oktober
Restaurant Sukkertoppen i Sakskøbing 

København��
tirsdag�d.�1.�november
Scleroseforeningen i Valby
 
Aarhus��
torsdag�d.�3.�november
Vejlby-Risskov Hallen i Risskov
Region Hovedstaden  
torsdag d. 10. november

Ekstra�dag,��
hvis�møderne�i�regionen��
d.�26.9.�+�1.11.�fyldes�op.�

Der åbnes for tilmelding i august, og seneste 
tilmelding er en uge inden mødet. Når du tilmelder 
dig, skal du ringe på 3646 3646 eller sende en mail 
til info@scleroseforeningen.dk og oplyse dit navn 
eller medlemsnummer samt byen, du vil deltage i, 
mødedatoen og antal deltagere, du tilmelder. 

TILBUD
til medlemmer  
med sclerose og  
deres pårørende
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TEMA

Stå op sammen med 
Andreas, Ellie, Martin og Ilse

Tidligere landsholdsspiller 
Martin Jørgensen om 

baggrunden for sin deltagelse 
i husstandsindsamlingen:

Både Scleroseforeningen og 
Gigtforeningen gør et kæmpe 
stort arbejde for at hjælpe de 

mennesker, som lider af sclerose 
og gigt, og det har jeg virkelig 
respekt for. For mig er det rart 

at kunne gøre en forskel for 
andre mennesker ved at stille 

op for en god sag. Jeg håber, at 
jeg sammen med de tre andre 

ambassadører kan være med til at 
skabe opmærksomhed omkring, 
hvorfor det er så vigtigt at støtte 
indsamlingen den 11. september. 

Forretningskvinde og 
designer Ilse Jacobsen lever 

med den kroniske sygdom 
leddegigt:

Gigten er min følgesvend dag 
og nat. Det kan godt være, 

den ikke kan ses udenpå, men 
den kan mærkes. Mine led har 

taget skade, og smerterne 
er blevet et vilkår, som jeg 

lever med. Gigtforeningen og 
Scleroseforeningen støtter 
forskning, der har gjort en 
forskel for mange tusinde 

mennesker. Der sker gudskelov 
hele tiden fremskridt, og dem 
vil jeg gerne bakke op om. Alt 

hvad jeg kan.

Komiker og tv-
personlighed Ellie Jokar 
har haft sclerose, siden 

hun var 18 år:

Jeg har selv sclerose, og 
jeg håber, at jeg ved at 

være ambassadør for den 
nye indsamling kan være 

med til at skabe mere 
opmærksomhed omkring 

sclerose. Det er en sygdom, 
som desværre ikke er så kendt 

i befolkningen, og derfor er 
det vigtigt at få skabt noget 

bevidsthed om sclerose. Og så 
er det vigtigt, at vi får samlet 

nogle penge ind, så der kan 
blive forsket i sclerose.
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Bliv indsamler  
eller koordinator  
– det er sundt! 
Canadiske forskere har undersøgt, 
hvordan frivilligt arbejde påvirker 
vores sundhed. Et studie af 100 raske 
15-årige skoleelever har vist, at elever, 
som var engagerede i frivilligt arbejde 
på deres skole, var sundere end dem, 
der ikke deltog i frivilligt arbejde.  

Professor og sundhedsekspert Bente 
Klarlund giver dig her tre gode 
grunde til at melde dig som frivillig til 

husstandsindsamlingen i september:

U
»Undersøgelsen bekræfter andre stu-
dier, der viser, at mennesker, der udfø-

rer frivilligt arbejde, lever længere – uanset 
om de giver deres penge eller deres tid. Det 
er simpelthen sundt at give.«

U
»Forklaringen på, at velgørenhed gav-
ner den fysiske sundhed, ligger måske 

i hjernen. Den frigiver nemlig mere af be-
lønningsstoffet dopamin, når vi gør en god 
gerning – og det får os til at føle os godt til-
pas. Trangen til at gøre gode gerninger har 
fulgt mennesket gennem årtusinder. Det er 
en god overlevelsesstrategi for hele fælles-
skabet, når de, der har overskud, giver det 
videre.« 

U
»At være indsamler indebærer jo også, 
at man får motion, når man går sin 

rute. Samtidig oplever de fleste, at der bli-
ver taget positivt imod dem, når de ringer 
på. Og så er det jo utroligt tilfredsstillende 
at vende tilbage til indsamlingsstedet med 
bøtten fuld af mønter og sedler. Så at være 
indsamler er en rigtig god gerning – også 
for helbredet. Det styrker både dopamin-
produktionen og kredsløbet.«

Vi håber, at du har lyst til at være med den 
11. september, når vi sammen går fra dør til 
dør for at samle penge ind i de to regioner. 
Vi har brug for mere end 200 frivillige ind-
samlingskoordinatorer og 4.000 frivillige 
indsamlere. De indsamlede midler går til 
forskning i gigt og sclerose. 

Læs mere om indsamlingen  
og meld dig som frivillig på  

 www.vistaaropforhinanden.dk

Stå op sammen med 
Andreas, Ellie, Martin og Ilse

Når vi sammen med Gigtforeningen afholder hus-
standsindsamling til september, får vi hjælp af fire 
fantastiske ambassadører. Andreas Laudrup, Ellie 
Jokar, Martin Jørgensen og Ilse Jacobsen står alle op 
for forskning i gigt og sclerose. Det bliver vores første 
husstandsindsamling nogensinde. Og vi har brug for 
din hjælp til at samle så mange penge ind som muligt.

Andreas Laudrup, tidligere 
professionel fodboldspiller. 

Måtte i 2015 stoppe sin 
karriere på grund af 

gigtsygdommen reaktiv 
artrit:

Gigt kan forandre livet fra den 
ene dag til den anden, det har jeg 

selv oplevet. Mange tror, det er en 
sygdom, som kun rammer ældre 
mennesker, men alle kan få gigt.

Jeg er glad og stolt over at 
stå op for Gigtforeningen og 

Scleroseforeningen. Jeg håber, 
vi sammen kan samle en masse 

penge ind til forskningen, så 
mange flere mennesker med 

gigt og sclerose i fremtiden får 
mulighed for at gøre de ting, de 

gerne vil.
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SOCIALRÅDGIVERE

36 46 36 46
Man.-tor. 8-16 · Fre. 8-14

PSYKOLOGER

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 men@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

36 46 36 46
Dagligt 11-12

Rådgivningen Telefon og mail

SCLEROSELINJEN

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. 

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

 

 LÆGERÅDGIVNING

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 en mandag mellem  kl. 18.30-
21.00. Henvendelsen kan betragtes som anonym.

36 46 36 46
Man.-tor. 8-16 · Fre. 8-14

  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 

Ring 36 46 36 46 og aftal tidspunkt for opringning af social-
råd gi veren 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.



55Scleroseforeningen · Nr. 3 · 2016

Kys Sclerose Farvel er  
Scleroseforeningens år-
lige kampagne i maj, 

hvor vi sammen kæmper for 
at sætte fokus på sclerose og 
samle penge ind til forskning. 
Og vi kunne ikke gøre det uden 
alle jer, som har givet en stor 
eller lille hånd med. Hver ene-
ste frivillige indsats, donation 
og indsamling landet over er 
med til at gøre en kæmpe for-
skel for kampagnens samlede 
resultat. Tusind tak til alle, der 
har brugt tid på Kys Sclerose 
Farvels mange aktiviteter 
rundt om i landet, jeres indsats 
er helt uundværlig.

Virksomheder kyssede  
også med grønt
Kys Sclerose Farvel har i år 
haft en række stærke samar-
bejdspartnere, der har hjulpet 
os med at sprede budskabet 
om sclerose og samle penge 
ind til vigtig forskning. En 

lang række forretninger og 
kæder har haft vores grønne 
indsamlingsbøsser stående 
hele foråret, mens andre 
brugte hele maj måned til at 
sætte fokus på vores kam-
pagne i netop deres butik  
eller center. Scleroseforenin-
gen er meget taknemmelig 
for den store støtte, som vo-
res samarbejdspartnere har 
vist os igen i år. Hver eneste 
virksomhed, butik, center og 
kæde, der har støttet kam-
pagnen, har været med til at 
gøre maj måned endnu mere 
lysegrøn over hele landet. Og 
ikke mindst samlet en masse 
penge ind undervejs. Tusind 
tak til alle sponsorer, donorer 
og samarbejdspartnere. 

Kys Sclerose Farvel fortsæt-
ter med at samle penge ind i 
juni måned. Resultatet af ind-
samlingen offentliggøres i næ-
ste udgave af Lev med Scle-
rose. 

TAK TIL ALLE JER, DER 
KYSSEDE SCLEROSE 
FARVEL I MAJ
Traditionen tro bød maj måned på masser af lyse-
grønne kys og fantastiske indsamlingsevents i 
hele Danmark. Takket være en kæmpe indsats fra 
Sclerose foreningens frivillige over hele landet og 
en lang række samarbejdspartnere er Kys Sclerose 
Farvel-kampagnen igen i år en stor succes. Tusind tak 
til hver eneste, der har hjulpet til undervejs.

Scleroseforeningens  
samarbejdspartnere:
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SUND MAD

KALVESTEAK  
MED SPIDSKÅL 
I DILDFLØDE
Tid: 30 min.

• 400 g små nye kartofler
• 35 g små kapers
•1 tsk. smør
• 1/2 spidskål, ca. 300 g
• 1-2 dl grøntsagsbouillon
• 1 dl madlavningsfløde, 8 %
• Friskhakket dild
• Salt, peber
•  250 g kalvemedaljoner  

eller kalvesteaks
• Dild
• Kørvel

1. Kog kartoflerne møre i let-
saltet vand i ca. 14 min.

2. Rist kapers sprøde i smør, og 
læg dem til side.

3. Pil de yderste, grimme 
blade af spidskålen, og del den 
i kvarte. Damp spidskålen i 

bouillon under låg i 8 min., så 
der stadig er bid. Tilsæt fløde 
og dild og kog kraftigt i 1-2 min. 
Smag til med salt og peber.

4. Steg medaljonerne på pan-
den, hvor der har været stegt 
kapers, i 4-5 min. på hver side 
afhængigt af tykkelse.

5. Anret spidskålen i halvdybe 
tallerkener, læg kødet ved, drys 
med kapers og krydderurter og 
server med kartofler.

Tekst: Gitte Heidi Rasmussen
Foto: Bjørn Jakobsen/All Over Press

Sommeren nærmer sig med hastige skridt, og der er ikke noget  
som at nyde den danske sommer med en god nordisk menu.

Nordisk  
sommermiddag
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SOMMER-
RATATOUILLE
Tid: 20 min.
Antal personer: 4

• 1 bdt. grønne asparges
• 2 gule peberfrugter
• 1 bdt. forårsløg
• 1 spsk. olivenolie
• 400 g cherrytomater
• 1 dl ærter, evt. frosne
• Salt, peber
• 200 g fetaost
•  Friske krydderurter, evt. 

brøndkarse, kørvel, oregano

Knæk den nederste tredjedel af aspargesene.
Skyl og rens peberfrugterne for stilk og kerner, og skær dem i tern.
Rens forårsløgene, og skær dem i skiver.
Steg asparges, peberfrugter og forårsløg i olivenolie på en meget
varm og stor pande i 2-3 minutter.
Halver cherrytomaterne, og kom dem og ærterne på panden.
Steg videre i 5 minutter, og smag til med salt og peber.
Server med smuldret feta og krydderurter.
Serveres evt. med lam eller vendes i kogt pasta.

Tekst: Julie Hey
Foto: Bjørn Jakobsen/All Over Press
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Da jeg blev syg, mødte jeg en del læger, 
og det var ikke noget særlig sjovt be-
kendtskab. Det lå ligesom altid i luften, 

at der ikke var noget, der kunne blive bedre. I 
værste fald kunne det blive meget værre og i 
bedste fald ikke så slemt.

Når jeg gik til kontrol de første år og havde 
parkeret bilen, trak jeg vejret dybt og udførte 
en slags haltekapgang ind på hospitalet med 
blikket stift rettet mod fliserne foran mig. Når 
jeg blev spurgt derinde på lægens kontor, hvor-
dan jeg havde det, svarede jeg bare:

»Fint – jeg har det fint!«
For hvis jeg fortalte dem om mit slunkne 

ben og min visne hånd, var jeg bange for de-
res triste »Ja, det er jo den vej, det går«-
ansigter. Det kunne jeg ikke bære. Og hvis 
jeg sagde, jeg havde det fint, kunne de ikke 
ramme mig med deres nedturssnak. Så jeg 
spillede glad og haltede, så hurtigt mine små 
stive ben kunne bære mig, ud til bilen og tu-
dede hele vejen hjem.

En dag, da jeg var på et kontrolbesøg, var jeg 
i et nyt modigt lune. Jeg havde besluttet mig 
for at være mere konfronterende og nysgerrig 
omkring min sygdom. Død over strudsen! Så 
jeg spurgte den vikarierende neurolog:

»Den medicin, jeg tager – er det stadig den 
rigtige for mig?«

Og hun svarede med spørgsmålet:
»Du kan da godt få noget andet, vil du det?«
»...«
»Vil du det?« spurgte hun igen.

»Nåe, næe ... Det var bare en tanke. Det må 
du vide bedst. Du er jo lægen.«

Hun kiggede videre i papirerne og afsluttede 
bare samtalen med:

»Nå, men det kan du i hvert fald, hvis du vil. 
Var der andet, du ville spørge om?« sagde hun 
og kiggede op på mig et øjeblik. Nej tak! 

Så en dag var der en, der fortalte mig om en 
fysioterapeut. Og lille, dumme mig havde ikke 
lige tænkt den tanke – og det havde de åben-
bart heller ikke på hospitalet, for ingen dér 
havde foreslået mig fysioterapi eller træning.

Og så skete der noget! Pludselig handlede det 
ikke om, hvad jeg var dårlig til, men hvad jeg 
kunne blive bedre til! Her var der ingen, der så 
medlidende på mig, det var bare om at komme 
i gang. Men på min måde. Her var øvelserne 
tilpasset mig, så jeg kunne føle mig god i stedet 
for elendig.

»Hvis du træner, forbedrer du din gangdi-
stance,« sagde fysioterapeuten den første dag.

Forbedrer? Et ord, jeg næsten havde glemt 
betydningen af…

Jeg lever og ånder stadig for den ros og op-
muntring, jeg får hos fysioterapeuterne. På 
gode dage synes jeg, jeg er uovervindelig, og på 
dårlige dage er der altid et eller andet, jeg lyk-
kes med, og i hvert fald har jeg gjort noget nyt-
tigt og fortjent min træthed. Og så skal det lige 
siges, at da jeg startede min træning, kunne 
jeg ikke hoppe. Det var en fysisk umulighed for 
min krop at slippe jorden. Det kan jeg nu. Ikke 
meget og ikke langt – men jeg hopper! 

Misen
Autodidakt sangerinde og tekstforfatter.  
Har sunget på adskillige film og tv-serier, 
blandt andre »Ørnen«, »Krøniken« og »Mænd 
der hader kvinder«. Hun fik konstateret 
sclerose for 15 år siden. Er en stor tilhænger af 
lommefilosofi, selverkendelse og sort humor.

Du kan læse flere indlæg af andre bloggere på u www.scleroseforeningen.dk/blog

FANTASTISKE  
FYSIOTERAPEUTER

KLUMMEN



www.jp-olsen.dk

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

Flinke Mikael

 

Alt i store og små stilladser,
med og uden inddækning.
Ring til Flinke Mikael for
et uforbindende tilbud.
Reel behandling, tider der  
overholdes og faguddannedeoverholdes og faguddannede
danske håndværkere.

   Flinke Mikael: 4019 2745
   Hans: 4098 9948

FM Stilladsservice

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



Parforhold  ·  Sex  ·  Single  ·  Graviditet  ·  Børn  ·  Familieliv  ·  Arbejde  ·  Beauty  ·  Mad  ·  Træning 

Sådan får du en god 
GRAVIDITET
3 grundregler, 
der gør dig afhængig af træning

Her er vejen til mere energi og fl ere 

GRIN 

Hvad betyder MS for dit PARFORHOLD?4 kvinder med MS fortæller

Selvhjælpsguide til

SEX

KVINDE MED MS

www.msguiden.dk

TIPS TIL FAMILIELIVETTal åbent om, hvordan du har det ,og  beskriv konkret, hvad du kan og ikke kan.
Læs fl ere tips til at få familielivet til at hænge sammen på side 38.

SE, HVORDAN DU BLIVER BEDRE 

TIL AT PRIORITERE

Få værktøjerne til, hvordan du får mere 

energi til at lave det, der gør dig glad, 

på side 46.

SÅDAN GØR DU MS TIL ET PS

Du risikerer at forværre symptomerne, hvis 

du ignorerer din krops signaler og presser 

dig selv. Omvendt kan du mindske generne ved MS, 

hvis du lærer din krop med MS at kende. 

Få eksperternes råd til, hvordan du 

 accepterer MS som en naturlig del af 

dig selv, på side 3.

10 GENVEJE TIL MERE OG BEDRE SEX

Fokuser på det, du kan. Grin, når det kikser. 

Og brug fantasien. 
Se fl ere tips til sexlivet på side 26.

SÅDAN FÅR DU EN GOD GRAVIDITET

MS betyder ikke, at du skal vælge 

 familielivet fra – du skal bare tage 

særlige hensyn, siger overlæge, 

der fortæller, hvordan du får en god 

graviditet, på side 30.

3 GRUNDREGLER, DER GØR DIG AFHÆNGIG 
AF TRÆNING
Se, hvordan du gør træning og motion til en 
 naturlig del af din hverdag, på side 11.

HVAD ER DINE TANKER OM 

AT FÅ BØRN?

5 kvinder med MS svarer på side 34.

TAL ÅBENT OM MS OG STYRK PARFORHOLDET
Overlægen, MS-sygeplejersken og den sexologiske 
rådgiver giver gode råd til parforholdet på side 16.

HVORFOR FÅR FLERE KVINDER 

END MÆND MS?
Leder af Danmarks Scleroseregister 

giver (noget af) svaret på side 44.
SKØNHEDSTIPS OG SUNDE 

OPSKRIFTER
Find dem inde i magasinet.

Sanofi  Genzyme markerer World MS Dagen med 
et nyt magasin.
 
Denne gang sætter vi fokus på KVINDER med MS.
 
I magasinet får du bl.a.

•  Artikler om parforhold, familieliv, træning, 
 mad og beauty

•  Eksperters gode råd

•  Seks kvinders personlige erfaringer med 
 at leve med MS som kvinde, partner og mor
 
Få magasinet på din MS klinik fra 
onsdag den 25. maj 2016.

Sanofi  Genzyme, Slotsmarken 13, DK-2970 Hørsholm
www.msguiden.dk

Annonce


