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VÆRD AT VIDE –
FOR DIG MED MS
Teva Denmark har udarbejdet en række
informationsfoldere, der kan hjælpe dig
i din hverdag med multipel sclerose.
Informationsfolderne giver dig gode råd og vejledning
om multipel sclerose, sclerosetræthed, sund hud, motion
samt gode råd om at rejse med sclerose.
Du kan få informationsfolderne udleveret hos din
MS-sygeplejerske på din lokale klinik.
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NYT på multipelsklerose.dk
– videoer

VIDEN OM

LIVET MED

STØTTE TIL

Lær mere om symptomer,
behandling og den seneste forskning

Få gode råd til dagligdagen
og følg andre i samme situation

Find støtte til din eller din
pårørendes sygdom

MØD BLOGGERNE

SPØRG EKSPERTEN

Følg dagligdagen med vores 6 bloggere

Stil spørgsmål til Overlæge Peter Vestergaard Rasmussen

Biogen (Denmark) A/S
Ørestads Boulevard 67, DK-2300 København S

ALL-DK-0608 April 2017

For dig der lever med multipel sklerose, eller gerne
vil vide mere om sygdommen

LEDER

Af Christian L. Bardenfleth,
formand for Scleroseforeningen

Scleroseforeningen
– en alternativ forening

J

eg vil vove den påstand, at det er meget svært at finde en
patientforening i Danmark, der har interesseret sig mere
for det alternative end Scleroseforeningen.
Allerede i 2004 igangsatte vi »Projekt Behandlerteam«.
Målet med projektet var at undersøge, hvilke behandlingsresultater mennesker med sclerose kan opnå, når etablerede og
alternative behandlere arbejder sammen. Et team bestående
af 10 nøje udvalgte behandlere blev sammensat og arbejdede
fra 2005 til 2010 i fællesskab med at behandle mennesker med
sclerose. »Projekt Behandlerteam« blev afsluttet i 2010.
Fra 2010 til 2013 gennemførte vi »Projekt Nordisk Kortlægning«. Projektets mål var at kortDet sidste, synes jeg
lægge brugen af både konventionelle og alternative
egentlig ret godt,
behandlinger blandt medlemmer af de nordiske
forklarer, hvorfor forscleroseforeninger. Målet var også at kortlægge
eningen interesserer sig
medlemmernes motiver for at opsøge forskellige
så meget for det alternabehandlinger og at samle deres erfaringer med
tive. Vi lytter til medlembrug af behandlingerne.
merne. Vi ved, at cirka
Men her slutter det ikke. I 2017 gennemfører
halvdelen af medlemvi et akupunkturprojekt. Projekt Aku-MS skal
merne selv benytter sig
undersøge effekten af akupunktur hos menneaf alternativ behandling
sker med multipel sclerose.
– og Scleroseforeningen
Desuden gennemfører vi i 2016-2019 KosMuSer medlemmernes
projektet, som skal finde sammenhænge mellem
forening.
kost og sclerosesymptomer. Projektet skal forsøge at kortlægge sammenhænge mellem kost og
oplevet sygdomsaktivitet blandt deltagerne. Om baggrunden
for projektet hedder det:
"Det skyldes, at mange af foreningens medlemmer med
sclerose oplever, at kost kan påvirke symptomer og sygdomsaktivitet."
Det sidste, synes jeg egentlig ret godt, forklarer,
hvorfor foreningen interesserer sig så meget for det
alternative. Vi lytter til medlemmerne. Vi ved, at
cirka halvdelen af medlemmerne selv benytter sig
af alternativ behandling – og Scleroseforeningen er
medlemmernes forening.

Læs mere om alternativ
behandling på side 6-26 her i
bladet, og deltag i efterårets
regionale medlemsmøder.
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TEMA

STORT TEMA OM

Alternativ
behandling
og sclerose
Rasmus var 15 år gammel, da han pludslig blev lam i det meste af
kroppen af et scleroseattak. Læs, hvordan alternativ behandling
fik ham tilbage i skolen og på fodboldbanen...
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Halvdelen af alle med sclerose
8 bruger
alternativ behandling
Alternativ behandling: Hvad er du
11 til?
Vil du bevæge dig eller indtage
eller modtage din behandling?
Oversigt: Alternative behandlings12 former,
du skal indtage
Sanne: »Akupunktur, yoga, healing,
14 pulveriserede
regnorme. You name
it – I’ve tried it!«
Oversigt: Alternative behandlingshvor du skal bevæge dig
16former,
Anette laver TRE: Rystelserne
18 skal
opfattes som en ressource
Oversigt: Alternative behandings21former,
hvor du modtager en
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17-årige Rasmus får akupunktur
23 mod
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TEMA
Af Peter P. Christensen

Halvdelen af alle
med sclerose
bruger alternativ
behandling
Men hvorfor gør de det, når det ikke er bevist, at det virker? Det har vi spurgt ph.d.
og chef for sundhedspolitik i Scleroseforeningen Lasse Skovgaard om.

H

vis man vil måle, hvor
højt et tordenskrald
er, kommer man ikke
langt med en lineal. For at forstå komplementær og alternativ behandling i sammenhæng
med sclerose skal man give
slip på nogle af de lidt firkantede dogmer, der styrer den
videnskabelige verden. Sådan
siger Lasse Skovgaard, chef for
sundhedspolitik og dokumentation i Scleroseforeningen.
Og for at blive klogere på
alternativ behandling i sammenhæng med sclerose er det
oplagt at tale med netop Lasse
Skovgaard, der er en af landets førende eksperter, når det
kommer til viden om alternativ
behandling.
I 2014 afsluttede han sin
ph.d., som var en kortlægning
af brug af alternativ behandling

blandt mennesker med sclerose
i de nordiske lande. Og inden
den var han tovholder på Projekt Behandlerteam, som var
Scleroseforeningens storstilede
projekt, hvor 10 konventionelle og alternative behandlere
forskede i, hvordan de bedst
kunne supplere hinanden.

Det er både-og.
Ikke enten-eller
Resultaterne af begge studier
leverer nøglen til at forstå,
hvorfor alternativ behandling
er så udbredt, når det kommer
til sclerose. Konklusionerne er
mere både-og end enten-eller.
»En af de centrale hovedkonklusioner i Projekt Behandlerteam var netop, at mange af de
behandlinger, mennesker med
sclerose bruger, er igangsættende eller procesorienterede.

Deltagerne oplevede, at kombinationen af behandlinger satte
en kædereaktion i gang. Alle 10
behandlere i projektet enedes
om en model, som beskriver, at
det bedste resultat opnås ved, at
forskellige behandlinger i fællesskab sætter de rigtige ting i
gang for patienten.«
Og de forskellige behandlinger kan sagtens være konventionelle og alternative sammen.
Hele ideen med Projekt Behandlerteam, forklarer Lasse Skovgaard, var ikke mindst at skabe
et brobygningsprojekt. Ideen var
»hvad kan de to verdener bidrage med til hinanden«.

Alternativ som forebyggelse
Den efterfølgende ph.d. »Nordisk kortlægning« viste, at halvdelen af alle med sclerose bruger alternative behandlingsfor-

Scleroseforeningens alternative rejse
2002
2004-2010
2010-2014
2016
2016
8

Høring om sclerose og alternativ behandling.
Projekt Behandlerteam gennemføres.
Ph.d.-projekt Nordisk Kortlægning gennemføres.
Igangsættelse af stort kost-projekt, hvor der forventes 2000 deltagere.
Igangsættelse af akupunktur-projekt, der skal undersøge, hvilken effekt akupunktur har på sclerose.
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mer, og den viste også, at langt
størstedelen af dem, der bruger
alternativer, kombinerer det
med etableret behandling.
»Og de mest populære – det
er en anden af forskningsprojektets konklusioner – viste sig
at være de former, der kan integreres i hverdagen. Kost, yoga,
urtemedicin, kosttilskud, meditation og så videre. Alt det,
du selv kan gøre til en del af
din hverdag,« siger Lasse Skovgaard, der frembringer en tredje
central konklusion:
»Mange brugte alternativ behandling til at styrke hele organismen, faktisk mere som en
forebyggende behandling end
som symptombehandling.«

Evidenshierarkiet
Men hvorfor tester man ikke
bare, om behandlingsformerne
virker – og det, der virker, kalder vi så ikke længere »alternativ«?
»I et videnskabsteoretisk
perspektiv vil man indvende,
at det hele handler om metode,
om hvilket spørgsmål man stiller, eller hvad man vil undersøge. Som det er i dag, har vi et
hierarki for, hvilke studier der
rigtigt ’tæller’. Det er i høj grad
lægeverdenen, der dyrker hierarkiet, hvor randomiserede,
placebokontrollerede studier
(RCT = randomised, controlled
trials) ligger øverst. Længere
nede i hierarkiet ligger for eksempel registerforskning og kohortestudier (undersøgelser af
en kohorte, dvs. en veldefineret
gruppe personer, som følges
for at afsløre opståen af fx en
bestemt sygdom, red.), og nederst ligger spørgeskemaer og
casebårne studier,« siger Lasse
Skovgaard og forklarer, at lægeverdenen ofte udelukkende
anerkender RCT, men hvis
man for eksempel vil undersøge effekten af behandlingsformer, hvor motivation, egenindsats eller tro indgår som
vigtige elementer, så er RCT

ikke det oplagte. Men som vores
verden ser ud i dag, er det RCT,
der er vejen til »godkendelse«.
»Der ligger en konflikt i, at
den type forskning, der anerkendes, ikke passer til alle produkter. Den forskning, der anerkendes, er skræddersyet til at
afdække, om en given pille virker bedre end placebo, men der
er en lang række alternative og
konventionelle behandlinger,
hvor RCT ikke er en velegnet
metode,« siger Lasse Skovgaard.

Fremtiden er
integreret medicin
Selv er han fortaler for det, der
hedder integreret medicin. Det
er en strømning, der er udbredt i
blandt andet Australien og USA.
Det er en slags udvidet lægevidenskab, der integrerer de bedst
dokumenterede alternativer, såsom vitaminer, kost, yoga og
akupunktur. Lasse Skovgaard er
ikke meget for det lidt fortærskede ord »holistisk«, men vil
hellere bruge betegnelsen »en
udvidet lægevidenskab, der ser
tingene mere samlet«, og så kalder han det i øvrigt et drømmescenarie: En lægevidenskab, der
ser ud over firkantede dogmer og
er mere helhedsorienteret og har
et større fokus på forebyggelse.
»Der har altid været et alternativ til det etablerede, og der
har altid været folkemedicin. Jeg
vil tro, at adskillige elementer,
der i dag betragtes som alternative, om 20-30 år vil være en del
af det etablerede behandlingssystem. Det kunne for eksempel
være et ændret syn på de energibaner, som mange alternative behandlingsformer arbejder
med, men som den etablerede
lægevidenskab for tiden afviser,« siger Lasse
Skovgaard.

Mange brugte alternativ
behandling til at styrke
hele organismen, faktisk mere
som en forebyggende
behandling end som
symptombehandling.
Lasse Skovgaard

Scleroseforeningen · Nr. 3 · 2017
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multipelsklerose.dk
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Hold dig opdateret
om multipel sklerose
I MS-magasinet og på multipelsklerose.dk kan du få ekspertråd af
overlæge Peter Vestergaard Rasmussen, læse interviews med
specialister og følge med i dagligdagen hos seks bloggere, som
skriver om deres liv med multipel sklerose.
Bestil seneste udgave af MS-magasinet
GRATIS på multipelsklerose.dk
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SPIRIT BARN er et online program
til børn, som har en forælder med
multipel sclerose (MS).
Spirit Barn er lavet for, at barnet,
sammen med mor og far, kan
snakke om de følelser og tanker,
de har i hverdagen, når der er
sygdom i familien.
Programmet er beregnet til børn
op til 12 år og deres forældre.
GZDK.MS.17.05.0084/05.2017

Tilmeld jer gratis på MSguiden.dk

Hvis du sidder tilbage med en
følelse af, at du stadig vil vide mere om
alternativ behandling, når du er færdig med dette
bladtema, så er der heldigvis mulighed for det.
Anne-Kirsten Brønserud og Gunda Rademacker
Jensen gæster nemlig Scleroseforeningens
regionale medlemsmøder i det kommende efterår.
Du kan finde det regionale medlemsmøde, der ligger
nærmest dig, på side 26.
Af Sara Bangsbo

ALTERNATIV
BEHANDLING:

OBS: Virkningen af flere af de alternative behandlinger, som du kan læse om på disse sider, er ikke
tilstrækkeligt dokumenteret. Scleroseforeningen
ønsker derfor hverken at fraråde eller anbefale de
omtalte behandlingsformer.

Hvad er du til?
Tolv alternativer. Det er dem, vi tager fat i, kigger nærmere på og guider dig igennem.
For det er nemlig de alternative behandlingsmetoder, som flest mennesker med
sclerose i Danmark tiltrækkes af. Og måske er der også nogle, der inspirerer dig?

L

ad os slå det fast med det
samme: Det kan være en
jungle at finde frem til
de behandlingsmuligheder, der
passer bedst til dig og dit forløb
med sclerose. For listen af traditionelle og alternative muligheder er efterhånden så lang og
tilbyder så meget forskelligt, at
bare tanken om at starte jagten
på den rette behandling kan føles uoverskuelig.
Men alligevel er du måske
tiltrukket af idéen om, at der
findes andre behandlingsmetoder end den medicinske, som
kan hjælpe dig af med de udfordringer, sclerose kan have
hevet ind i dit liv. Vi ved ikke
med sikkerhed, om de alternative behandlinger, vi kommer
ind på her i temaet, vil virke for
dig, for forskning er ikke det,
der findes mest af på området.
Men hvis du synes, at det lyder
spændende, så læs videre.
Vi har nemlig udvalgt tolv
forskellige alternative behandlingsmetoder, som du kan

dykke ned i på de kommende sider.
Ti af de tolv alternative behandlingsmetoder, som du kan
læse om på de kommende sider,
har vi udvalgt, fordi de ligger i
toppen af listen over de mest benyttede alternative behandlingsmetoder blandt danskere med
sclerose. Listen stammer fra en
ph.d.-afhandling, som Scleroseforeningens sundhedspolitiske
chef, Lasse Skovgaard, blev færdig med i 2014.
De sidste to alternative behandlingsmetoder, som du præsenteres for, har i årene siden
2014 været hotte emner og et po-

pulært valg blandt flere, der har
sclerose. Derfor synes vi også, at
du skal høre nærmere om dem.
Men hvad passer mon bedst til
dig? De alternative behandlingsformer kan groft sagt deles op i
tre grupper. Der er de metoder,
som du skal indtage – dem kan
du læse mere om på side 12-15.
Så er der de metoder, som kræver, at du bevæger dig. Dem kan
du læse om på side 16-20, og
sidst, men ikke mindst, er der
de alternativer, hvor du modtager en form for behandling. Dem
kan du blive klogere på på side
21-25.
God fornøjelse!

Side 12

Det,
der skal
indtages

Side 16

Det, som
kræver
bevægelse

Side 21

Det,
som du
modtager

HVAD GØR DU, HVIS DU VIL PRØVE
EN ALTERNATIV BEHANDLINGSFORM? ET RÅD FRA LASSE SKOVGAARD:
»Find en læge, der vil gå i dialog med dig om det. Det er klart bedst at have en fagperson at snakke med.
Der er en forvirrende og uoverskuelig mængde information på nettet og på de sociale medier, og du har
brug for en gatekeeper, der kan hjælpe dig på vej. Og så vil jeg anbefale den norske netside nifab.no. Det
er Nafkam, Norges nationale forskningscenter, der filtrerer nogle af de mange informationer til gavn for
patienterne. Man kan også stille sine spørgsmål på www.scleroseforeningen.dk/netraadgivningen. Her
sidder Tobias Schmidt Hansen, klar til at besvare dem. Han er læge inden for integreret medicin. (Læs
mere om det begreb på side 8-9 her i bladet, red.) Endelig vil jeg råde til, at man går efter ’registrerede
alternative behandlere’. De er mærket med "RAB". Og ikke mindst: Bevar et åbent sind og en kritisk sans.«
Scleroseforeningen · Nr. 3 · 2017
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Det,
der skal
indtages
Af Sara Bangsbo
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Supplement af vitaminer og mineraler

Supplement af olier er lige

er det alternativ, som flest med sclerose vælger.
Og det kan der være en god grund til. Man skal
nemlig være særlig opmærksom på to vitaminer,
når man har sclerose.
Det ene er B12-vitamin, som man normalvis
får igennem magert kød, fisk, æg og mejeriprodukter. Vitaminet er vigtigt for, at nervesystemet
fungerer optimalt – og det er jo netop dét, som
sclerose angriber.
Det andet vigtige vitamin hedder D3. Det får
man fra blandt andet sollys, og da vi ofte spejder
efter det i Danmark, er der en del mennesker,
der er i underskud af netop dette vitamin. Følgerne af det kan være muskelsvaghed, smerter
og træthed.
Men generelt får de fleste mennesker de vitaminer og mineraler, som kroppen har brug for,
igennem en varieret kost. Derfor bør man teste hos lægen, hvad kroppen er i underskud af,
før man spiser løs af kosttilskuddene. For det
er ikke ufarligt at indtage for store mængder af
især fedtopløselige vitaminer såsom K-, E-, Dog A-vitaminerne.

efter vitamin- og mineraltilskud
det mest populære alternative valg
blandt danskere med sclerose.
Uden olie fungerer vores krop
ikke optimalt, og det skyldes
blandt andet, at membranerne
rundt om alle vores celler er opbygget af fedt. Derfor vil nervesystemet, immunforsvaret og hormonbalancen blive udfordret, hvis
ikke kroppen får tilført nok fedt
fra for eksempel olier. Ofte får vi
dog de olier og den mængde, vi
har brug for, igennem en varieret
kost, men det kan i nogle tilfælde
være nødvendigt med et ekstra
»skud«, før kroppen får præcis
den mængde, som der er behov
for. Og her er det omega 3 – som
blandt andet kan fås igennem fiskeolie – og planteolier, der er det
helt store hit blandt danskere med
sclerose.
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Når man bruger alternativ
behandling, så forsøger man
at hjælpe kroppen til at helbrede
sig selv, og det gør man ved at
ændre livsstil eller ved at få en
behandling, som hjælper ens krop
og sind tilbage i balance.
Gunda Rademacker Jensen, oplægsholder
på efterårets regionale medlemsmøder

Specielle diæter åbner op
for, at den enkelte person kan
få kontrol over sit sygdomsforløb ved at ændre sin kost. Der
findes flere forskellige filosofier om, hvad der er effektivt at
spise, og hvad man bør undgå,
når man har en sygdom som
sclerose.
Almindeligvis har sådan nogle
diæter til formål at opnå et mål.
Med en sygdom som sclerose
kan det for eksempel være, at
man prøver at forebygge symptomer fra sygdommen eller bivirkninger fra medicin ved at
følge nogle specifikke råd og
regler. Men det kan ofte gå ud
over de officielle kostråd, fordi
noget bliver skåret fra, mens
andet vælges til i anderledes
mængder. Læs på side 14 om
Sanne, som har lagt sin diæt
helt om på grund af sclerose.

Urtemedicin er naturprodukter, der bruges som medicin. De forskellige stoffer, som
findes i urterne, kan trækkes
ud, men der er også noget urtemedicin, hvor hele planten bliver brugt.
Der er lige så mange forskellige typer af urtemedicin, som
der er formål med at bruge det,
og de mange forskellige former
for urtemedicin påvirker selvfølgelig forskelligt. Derfor kan ét
middel være effektivt mod smerter, mens et andet hjælper på
træthed eller noget helt tredje.
Men det er ikke alle stoffer i
urterne, der blandes lige effektivt sammen med den konventionelle »almindelige« medicin.
Det er derfor vigtigt, at man
ikke bare slår sig løs i urtemedicin, før man har drøftet det
med sin læge.

Cannabis

er nok det mest omdiskuterede og hotte emne i øjeblikket, når
vi snakker alternative behandlingsformer.
Nogle af de stoffer, som planten indeholder,
påvirker receptorer i hjernen, og det er det,
der kan være effektivt, når man har sclerose.
Det har nemlig vist sig, at det kan nedsætte
spasticitet, smerter, muskelstivhed og generelt gøre kroppen afslappet hos nogle af de
personer, der lever med sclerose.
I Danmark findes der kun to godkendte
lægemidler, der indeholder nogle af stofferne fra cannabis. En tablet mod smerter og
en mundhulespray mod spasmer. Men der
er mange flere måder at indtage plantens
stoffer på, og det er der flere med sclerose,
som udnytter. Nogle dyrker selv cannabis,
mens andre køber sig til planten eller produkterne, der indeholder de ønskede stoffer,
selvom det ikke er lovligt i Danmark.
Scleroseforeningen · Nr. 3 · 2017
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Det,
der skal
indtages
Af Lotte Skou Hansen

»Akupunktur,
yoga, healing,
pulveriserede
regnorme.
You name it
– I’ve tried it!«

14
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»Vil du have et glas juice med
gurkemeje? Det er antiinflammatorisk, jo …«
Tilbuddet kommer fra Sanne
Gleerup, som jeg besøger for
at høre om hendes kostomlægning, som hun begyndte på, efter at hun fik diagnosen sclerose
i 2011.
Jeg er allerede blevet udstyret
med en kop god te og en daddelkugle, som hun laver, mens
jeg sætter mig ved det store spisebord i hendes stue. For i Sannes køkken er tingene frisk- og
hjemmelavede.
»Jeg er ikke fan af færdigmad og halvfabrikata. Jeg vil
gøre meget for at undgå Enumre. Men jeg drikker da en
cola i ny og næ, så helt fanatisk
er jeg ikke. Men det skal være
den med sukker! Lightprodukter holder jeg mig langt væk
fra. Jeg står endda som en
anden idiot nede i supermarkedet og tjekker va-

redeklarationen på tyggegummi
for at se, om der er kunstige sødemidler i det,« griner hun.

ikke høre på det! Stop med at
ævle om al den sygdom, jeg vil
ikke handicapificeres!’«

strengt, og så ville jeg MR-scannes efter det år og se, om det
havde gjort en forskel.«

En sur og benægtende
kvinde
Hun er 40 år gammel, gift og
selvstændig iværksætter. Typen, der instinktivt tænkte:
»Det skal gås væk!« da hendes
ene ben for en årrække siden
begyndte at spjætte, når hende
og mandens vandreture blev på
mere end fem kilometer.
Men det skulle det ikke. Gang
og anden motion hjalp heller
ikke på den tilstødende snurren i den ene arm og på det
skelende øje, der også kom til.
Og på kærlighedens dag den 14.
februar 2011 kom diagnosen
sclerose

så.
Og så blev Sanne til, hvad
hun selv kalder »en sur og benægtende kvinde«.
»Lige meget hvad folk sagde,
så var min holdning: ’Jeg gider

Hvordan får man pletter i
hjernen væk?
Men i det skjulte læste Sanne
en masse om sclerose, selvom
hun ikke ville tale om sygdommen. Tykke bøger og massevis
af artikler.
»Jeg havde masser af pletter
i hjernen og nogle i rygraden.
Og min tankegang var: ’Okay,
hvordan får jeg dem væk?’ Jeg
har nok en tendens til at se alt i
livet som en konkurrence. Hvis
nogen siger, at der er noget, jeg
ikke kan, så tænker jeg straks,
at jeg eddermame skal vise
dem. Så jeg havde pletter. Og de
skulle væk. For mig var det bare
et spørgsmål om hvordan.«

Ikke en kur
Da MR-scanningen efter et år
viste et supergodt resultat, var
Sannes pagt med sig selv blevet
til en livsstilsændring.
»Det er ikke en kur, jeg er
på længere. Det er simpelthen
blevet en vane, det er bare den
måde, jeg gør tingene på. Og nu
har jeg testet noget nyt. Siden
juni sidste år har jeg højst villet
drikke alkohol én gang om måneden. Det er hurtigt blevet til,
at jeg i løbet af det år, der snart
er gået, kun har drukket alkohol
en tre-fire gange. Jeg lavede alkoholaftalen med mig selv, fordi
jeg læste om MR-scanninger af
alkoholikeres hjerne, der viste
tegn på myelinskader. Nu vil jeg
bede om en ny MR-scanning her
i løbet af sommeren og se, hvad
den viser.«

Pagten
Hun lagde ud med bunkevis af
kosttilskud. Men blev så mere
og mere opmærksom på, at det
mere var den grundlæggende
kost, hun skulle have fokus på.
Og så sendte en veninde hende
en dag Terry Wahls bog om
kost og sclerose.
»Jeg læste den og var vildt
begejstret. Jeg tænkte: ’Hey, en
læge, der ikke bare siger: ’Flere
piller, flere piller!’ Og så lavede
jeg en pagt med mig selv. I et
år ville jeg lave hjemmelavede
smoothies hver dag, spise æg
hver dag, få fisk to gange om
ugen, sørge for at få masser af
peanutbutter, kokosolie, blåbær og citroner og så videre.
Jeg ville rydde ud i E-numre og
lightprodukter og følge en plan

Jeg vælger at tro, at
min kost betyder noget.
Men måske er det, der betyder
allermest, i virkeligheden,
at jeg har taget styring og
ikke har lagt min skæbne i
andres hænder.
Sanne Gleerup

At tage styring
Hvad den kommende scanning
end viser, er Sanne ikke i tvivl
om, at hun fortsætter med sit
store fokus på, hvad hun putter
i munden.
»Jeg kan mærke, at jeg har
det godt, når jeg får en god kost.
Men jeg har også prøvet alt muligt andet. Akupunktur, yoga,
healing, pulveriserede regnorme.
You name it – I’ve tried it. Men
det er kosten, jeg bliver ved med
at holde fast i. Selvfølgelig kan
det også være, at det er min sclerosemedicin, der gør hele forskellen. Jeg tænker bare, at der
jo er masser af andre, der også
er på medicin, men som får attakker alligevel. Og jeg har ikke
haft ét i seks år. Så jeg vælger at
tro, at min kost betyder noget.
Men måske er det, der betyder
allermest, i virkeligheden, at jeg
har taget styring og ikke har lagt
min skæbne i andres hænder.
At jeg har kigget på mig selv og
sagt, at den her sygdom skal jeg
håndtere.«
Scleroseforeningen · Nr. 3 · 2017
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Det,
som kræver
bevægelse
Af Sara Bangsbo

YOGA er en af verdens ældste systemer til at sammenknytte kroppen og sindet. Det nedstammer fra
Indien og betyder »forening«. Altså en forening
af det fysiske, mentale og spirituelle i det enkelte
menneske. For yoga er meget mere end de fysiske
øvelser, som rigtigt mange dyrker herhjemme. Det
er en livsfilosofi, som deler sig i otte forskellige stier
kaldet Yoga Sutras – hvoraf øvelserne er én af dem
og kaldes Asanas.
Men man kan sagtens få noget ud af de fysiske
yogaøvelser, selvom man ikke ønsker at tilpasse
sig den fulde filosofi. Og det er der rigtig mange,
der benytter sig af, i den vestlige verden. Flere undersøgelser påpeger nemlig, at øvelserne har flere
sundhedsmæssige fordele, hvoraf blandt andet
vejrtrækningen, som er essentiel i yoga, kan sænke
blodtrykket og de stresshormoner, man kan have i
kroppen.
Der er med tiden blevet udviklet flere typer af
den fysiske yogatræning, og i takt med populariteten videreudvikles træningsformen hele tiden.
Men ligegyldigt hvilken form for yoga man vælger, har de alle det til fælles, at de træner kroppens
muskler, balance, smidighed og koordination.
16
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Det mest effektive er efter
min mening at komme hele
vejen rundt og tage sig af både det
fysiske helbred og det psykiske
velbeﬁndende samt fastholde
eller udvikle en følelse af, at der er
en mening med livet også med
sclerose. De tre ting kan kræve, at
man kombinerer ﬂere forskellige
behandlingsmetoder, og det kan
jo sagtens lade sig gøre.
Anne-Kirsten Brønserud, oplægsholder
på efterårets regionale medlemsmøder

TRE

står for Tension and Trauma
Releasing Exercises, og oversat betyder
det spændings- og traumeforløsende
øvelser. Øvelserne blev først udviklet til
krigsveteraner og mennesker i krigs- og
katastrofeområder, som let kunne lære
de syv øvelser for derefter at lave øvelserne selv.
Behandlingsmetoden bunder i, at alle
pattedyr har en evne til at regulere kroppens spændingsniveau igennem spontane
rystelser. De kan altså løsne op for både
gamle og nye spændinger, stress og
traumer på denne måde. Og vi mennesker
er jo også pattedyr. Vi har bare »glemt«
denne medfødte evne, blandt andet fordi
det kulturelt set opfattes som et tegn på
svaghed, når man ryster.
Selvom det kan lyde underligt og
grænseoverskridende, at kroppen kan
ryste på kommando, er det teknikker, som
alle kan lære, fordi vi netop er født til at
kunne gøre det. Man bør dog alligevel opsøge en behandler, når det skal afprøves
første gang, og den hjælp kan hentes hos
flere af psykologerne i Scleroseforeningen. Vil du læse mere om TRE, fortæller
Anette Brink, som selv har sclerose
og har dyrket øvelserne i tre
år, om sine erfaringer på de
kommende sider.

Meditation er en mental praksis, der
bygger på forskellige teknikker. De varierer efter, hvilken slags meditation
man opsøger. Der er nemlig forskellige
former for meditation, og flere undersøgelser har vist, at de kan have en positiv
helbredsmæssig effekt på krop og sind.
Derfor dukker meditation også op på
flere og flere hospitaler og arbejdspladser, fordi effekten viser sig at være både
stressnedsættende og til gavn for hukommelse og koncentration hos dem,
der udøver det. Ligesom det beroliger
sindet, afslapper kroppen og styrker
overskuddet hos den enkelte.
Udøvelsen af meditation handler altid
om at styre sin bevidsthed. Enten kan
man hige efter at opnå hundrede procent stilhed i sindet, eller man kan fokusere på én ting. Det er ofte vejrtrækningen, en melodi eller et enkelt ord.
Det vigtigste er, at det lukker ned for
tankemylderet i hjernen, eller som buddhisterne kalder det, abesindet.
Scleroseforeningen · Nr. 3 · 2017
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Det,
som kræver
bevægelse

Rystelserne
skal opfattes
som en
ressource
Uroen, smerterne og den smertestillende medicin
forsvandt, da Anette Brink for tre år siden lærte,
hvordan kroppen kan ryste sig fri for spændinger.
Hun er sikker på, at mange andre med sclerose kunne
få gavn af teknikkerne, hvis de kendte til dem.

Af Sara Bangsbo

18

A

nette Brink griber ud
efter sin smartphone.
Hun taster hurtigt de
fire cifre, som adgangskoden
består af, og fortsætter ind i
App Store. Appen downloades,
og et lille minut senere trykker
Anette sig ind på den.
»Det er altså en virkelig
smart app, for den viser nogle
præcise videoer og forklarer
grundigt alle de syv øvelser,
som man bruger i TRE,« fortæller Anette begejstret.
Men efter tre års træning
er appen slet ikke noget, som
Anette har brug for i det daglige.
»Min krop har fundet sin
egen metode, hvor jeg kan sætte
mig i sofaen og lægge fodsålerne
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sammen, og så ved den med det
samme, at nu skal vi i gang med
at ryste,« forklarer hun.
Det lyder måske »weird« og
»spacy«, siger Anette, der selv
engang havde svært ved at forestille sig, at hendes krop kunne
finde ud af de rystelser, som
øvelserne i TRE sætter gang i.

Scleroseforeningen · Nr. 3 · 2017
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»Jeg var forundret over, at
min krop havde evnen til at
ryste på den måde. Det føltes,
som om mine skuldre havde
sænket sig ti centimeter både
fysisk og psykisk, for der blev
løsnet op i så meget inde i
mig,« fortæller Anette.
Hun begyndte at dyrke teknikkerne og fik dem tilpasset
hverdagen. Hver dag. For rystelserne i hele kroppen løsnede ikke kun op for de problemer, hun havde haft i de dybere muskulære lag. De fandt
vej til mange af de irritationer
og smerter, som sclerose og
medicin havde påført Anette.
Og de forsvandt. Både de
brændende, prikkende og stikkende fornemmelser i venstre side, søvnløsheden og den
usynlige jernring, der klemte
sammen om hendes mave.
»Jeg føler, at min krop er
blevet normal igen. Det har givet mig et stort overskud og en
glæde ved livet, som jeg ikke
følte på samme måde før på
grund af sclerosen,« fortæller
hun og pointerer:
»Alle kan og burde lære at
ryste. For man skal forstå, at
rystelserne skal opfattes som
en ressource og ikke en svaghed, som det bliver anset for i
vores samfund.«

»For tre år siden sad jeg efter en spinningtime og beklagede mig til et par stykker fra
mit hold. Jeg havde nogle infiltrationer i de dybere muskulære lag, som jeg simpelthen
ikke kunne slippe af med,« fortæller Anette.
»En af de andre på spinningholdet har også sclerose.
Hun nævnte med det samme
Michael Nissen, som er psyko20
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log i Scleroseforeningen. Han
var begyndt at behandle med
en kropsterapeutisk metode, og
det var så første gang, jeg hørte
om TRE,« forklarer hun.

Og de forsvandt
To uger senere lå Anette og rystede på gulvet i Scleroseforeningens lokaler i Valby, og efter få behandlinger mærkede
hun allerede rystelsernes effekt.

Nemt, gratis og effektivt
Derfor ærgrer hun sig over, at
der ikke er flere med sclerose,
der kender til og udnytter de teknikker, som stammer fra TRE.
De er nemlig helt essentielle,
når man har sclerose, mener
Anette. Netop fordi man ikke
behøver at booke tid hos en behandler eller tømme pungen,
når uro og smerter kribler frem
i kroppen.
Og det får hende til at håbe,
at Sclerosehospitalerne vil åbne
dørene for TRE, så både kendskabet til metoden og muligheden for at bruge øvelserne finder vej til flere mennesker, der
har sclerose.

Det,
som du
modtager
Af Sara Bangsbo

Ens problemer er ikke
nødvendigvis løst efter
to til tre behandlinger, men
man bør mærke efter på det
tidspunkt, om det er til gavn
eller ej. Hvis man ikke fornemmer nogen virkning, så
bør man snakke med sin behandler og turde sige fra.
Gunda Rademacker Jensen, oplægsholder på efterårets regionale medlemsmøder

Akupunktur betyder behandling med nåle,
og det er netop dem, man bruger til at få livsenergien, som kaldes Qi, til at cirkulere frit og
korrekt. Hvis livsenergien er ude af balance,
kan der opstå smerte og sygdom i kroppen, og
derfor menes der, at behandlingen er vigtig,
hvis helbredet skal være i top.
De tynde engangsnåle, som akupunktøren
bruger i behandlingen, skal placeres i de rigtige punkter og på den korrekte måde. Akupunkturpunkterne skaber nemlig forbindelse
til det, der kaldes meridianerne. Det er de kanaler, som livsenergien strømmer igennem,
og det er dem, der skal påvirkes af nålene, så
livsenergien igen kan flyde frit og rigtigt. Læs
mere om Rasmus på 17 år og hans oplevelser
med akupunktur på de kommende sider.
Nålebehandlingen er den traditionelle akupunkturmetode, men der findes i dag andre
alternativer, hvor man blandt andet bruger
tryk eller laser for at påvirke de samme kanaler, hvor livsenergien strømmer.

Scleroseforeningen · Nr. 3 · 2017
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Kraniosakralterapi er en

Alternativ massage findes

alternativ behandlingsmetode,
der blev opfundet af en amerikaner for cirka 75 år siden, og
det er sidenhen blevet meget
populært i USA, Tyskland og
England. Opfattelsen er, at vores hjernevæske bliver pumpet
rundt af en såkaldt kraniosakralpuls.
Pulsens takt kan ændres ved
spændinger eller blokeringer,
som for eksempel fremkommer, når man er stresset, oplever chok eller smerte, hvilket
ikke er ualmindelige symptomer, når man lever med en
kronisk sygdom som sclerose.
Hvis spændingerne ændrer kraniosakralpulsens takt,
kan det hæmme den naturlige
strøm af hjernevæske gennem
centralnervesystemet, og det er
netop den genoprettelse, som
behandlingen går ud på.
Kraniosakralterapeuten prøver at få pulsens takt tilbage på
sporet ved at fjerne de spændinger, der er opstået, igennem en meget blid behandling
af tryk i ansigtet, på rygraden
og korsbenet. Men det kan tage
tid. Derfor er det sjældent, at
en enkelt behandling er nok.

i flere varianter. Almindeligvis
er det forskellige tryk, greb og
stræk, som under massagen påvirker kroppen fysisk. Men tankerne bag flere af de alternative
former for massage er, at tryk
og stræk løsner op i langt mere
end blot det fysiske. Behandlingen kan nemlig mærkes både
psykisk og åndeligt, siges der.
Nogle af de mest populære
alternative massageformer er
shiatsu- og healingmassage.
Shiatsumassage minder
grundlæggende om akupressur,
hvor tryk på specielle punkter
af kroppen er det grundlæggende i behandlingen. Selve
ordet shiatsu betyder også fingertryk på japansk. Her tror
man – ligesom i akupunktur
og zoneterapi – at der findes
en energi i kroppen, som kan
komme i ubalance, hvis man
for eksempel er stresset, opspændt eller syg. Der kan tryk
på de specifikke punkter løsne
op for ubalancen.
Healingmassage er modsat
shiatsu meget nænsom og har
til formål, at du trækkes ind
i en dyb ro, så du her mærker dine følelser og din krop.
Når du kan det, skulle der
gerne opstå tanker om, hvordan spændingen opstod, så du
fremover ved, hvad der forårsagede ubehaget.
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Zoneterapi minder en smule
om akupunktur. Her mener de
fleste zoneterapeuter nemlig
også, at der findes en energi,
den såkaldte Qi, der strømmer
rundt i kroppen, og som kan
skabe problemer, hvis den er i
ubalance.
Metoden er en slags trykmassage og handler om, at
kroppens ydre og indre kan
afspejles i nogle delområder
af kroppen. Oftest er det fødderne, og her har alle dele af
kroppens indre en såkaldt reflekszone. Fra den zone er der
kanaler, hvor energien flyder
hen til den del af kroppen, zonen hænger sammen med. Og
ved trykmassage netop dér kan
man påvirke energiens løbebaner, så man løsner op for de
ubalancer, der er opstået.
Det siges, at trykpåvirkningerne kan stimulere hormonog nervesystemet, immunforsvaret, blodkredsløbet og
organerne og på den måde genoprette balancen i kroppen.

17årige
Rasmus får
akupunktur
akupunktur
mod sin
sclerose

Det,
som du
modtager

»Indtil videre en rigtig god beslutning,« siger Rasmus' mor forsigtigt
om den alternative vej, familien har valgt. Hendes søn har intet hørt fra
sclerosen, siden han for et år siden kom i behandling hos en behandler
inden for kinesisk medicin.
Af Gitte Rudbeck

15 år var han, da han på en
cykeltur en forårsdag i 2015
pludselig ikke kunne mærke
sin venstre kind. Dagen efter
var det hele venstre side af ansigtet, der hang, og følelsesløsheden var på vej ned i armen.
Om aftenen trak han foden efter sig. Næste morgen var han
ude af stand til at gå. To timer
senere blev han scannet. Fire
dage efter faldt diagnosen.
»Et kæmpestort chok,« fortæller Malene Christensen om
sin søns første voldsomme attak og diagnosen, der fulgte:
»Han havde svært ved at
tale, og vi kunne ikke forstå,
hvad han sagde. Han var næsten lam og havde brug for
hjælp til alt.«
Kort efter startede Rasmus
op i medicinsk behandling af
sclerosen. Han havde voldsomme, influenzalignende bivirkninger af medicinen. Et
medicinskifte hjalp ikke på det.
Han led af kraftige muskelspasmer og fik stadig attakker.

Skræmmende beslutning
Et år senere, i foråret 2016,
stod 9. klasses afgangseksamen
for døren, og Malene anede
ikke sine levende råd: Rasmus havde stort set ikke været
i skole hele året. Fraværet gik
hårdt ud over det sociale, og
dag for dag kaunne hun se sin
søn blive mere og mere modløs
og indelukket. Han havde en
mobil ligesom alle andre på sin

alder, men i modsætning til deres lå Rasmus’ ubrugt hen.
Familien fra den lille by Tikøb i Nordsjælland overvejede
nu, om deres hårdtprøvede søn
skulle afprøve et tredje sclerosepræparat:
»Vi var pænt meget på den
dengang,« husker Malene og
forklarer:
»Lægen kunne ikke sige, om
et nyt præparat ville virke eller

Scleroseforeningen · Nr. 3 · 2017

23

TEMA

ej, og indtil videre var Rasmus
bare blevet mere og mere syg af
bivirkninger.«
Familien endte med at tage,
hvad Malene i dag kalder en
»ualmindeligt skræmmende
beslutning«:
»Men vi følte ikke, at vi
kunne gøre andet. Vi var bange
for, at hans bivirkninger ville
blive endnu værre. Han havde
det på det tidspunkt så skidt, at
jeg var oppe med ham to til fire
gange hver nat, og vi var nået
til et punkt, hvor vi ikke turde
fortsætte ad samme vej.«
Derfor besluttede familien,
at Rasmus ikke skulle fortsætte
i en ny medicinsk behandling.
Det var tid til en pause fra de
mange bivirkninger og til at afsøge alternative veje, selv om
det efterlod dem rådvilde.

Akupunktur er en del af traditionel
kinesisk medicin (TCM). TCM er en flere tusinde år gammel lægevidenskab fra Østen
med eget diagnose- og behandlingssystem.
Akupunktur betyder behandling med
nåle og er en afbalancerende behandling.
Dermed behandles hele kroppen/mennesket og ikke blot de enkelte symptomer.
Hensigten med akupunktur er at skabe
balance mellem Yin og Yang samt sørge
for, at livsenergien Qi kan cirkulere frit og i
de rigtige retninger i kroppens energibaner,
meridianerne. Ubalance eller blokering i
energibanerne kan medføre smerter eller
sygdom.
Ved akupunkturbehandling indføres
tynde, sterile éngangsnåle i udvalgte akupunkturpunkter på kroppen. Punkterne har
via energibanerne forbindelse til hele kroppen og dens funktioner. Herved stimuleres
kroppens egen evne til at genoprette balancen og få kroppen til at fungere bedre.
Kilde: Sundhedsstyrelsen
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Desperat opråb
Malene meldte sig ind i Facebookgrupper, hvor hun kunne
spørge til andres råd og erfaringer med alternativ behandling. Her fik hun en dag en
henvendelse fra en behandler
inden for kinesisk medicin, der
havde set hendes råb om hjælp.
Han tilbød at tage Rasmus gratis i behandling i tre måneder.
»Jeg er selv forælder, og jeg
kunne ikke passivt overvære
de mange tvivlsomme råd, der
blev givet fra folk, som samtidig ville sælge familien noget.
Derfor skrev jeg og tilbød familien at tage Rasmus i behandling. For at sikre en faglig tilgang,« forklarer Ken Glargard,
der er uddannet i klassisk kinesisk akupunktur og kinesisk
medicin.
Det blev startskuddet på en
ny epoke for Rasmus: I løbet af
halvanden måned var han tilbage i skolen og kunne spille
fodbold igen.
Ikke noget mirakel
Allerede ved den første indledende samtale med behandleren
inden for kinesisk medicin blev
Rasmus behandlet med akupunktur og fik tre akupunkturnåle sat i hvert ben. Formålet var
at påvirke hans motorik, som var
påvirket af de mange spasmer
og attakker, han havde haft, og
gjorde, at han døjede med et ændret bevægemønster i benene.
Efter de første måneders
ugentlige konsultationer og
akupunkturbehandlinger ser
Rasmus i dag kun sin behandler en gang i kvartalet. Formålet er især at hjælpe ham til
at holde fast i en omfattende

kost- og livsstilsændring, der
skal holde hans krop i balance,
og som han blev »ordineret«
som noget af det første, samtidig med at han fik de første
akupunkturnåle i benene. Det
skete på baggrund af en grundig diættest, der blandt andet viste, at Rasmus ikke tåler
mælkeprodukter. Og han, der
fra helt lille har døjet med maveproblemer, blev for første
gang fri, da hans elskede yoghurt blev taget fra ham.
»Rasmus er ikke noget mirakel,« slår Ken Glargard fast:
»Der findes ikke noget mirakel eller quickfix. Det er hårdt
arbejde, der gør, at han i dag
er en livsglad ung mand, der
kan det samme som andre
unge, bare han holder sig fra
en række ting, han ikke kan
tåle, og som andre unge måske godt kan tåle. Det kræver
fortsat hårdt arbejde af ham, et
målrettet fokus og rigtig mange
afsavn, som ikke mindst kan
være svære, når man er ung.
Akupunkturen er det eneste,
jeg kan kontrollere 100 procent selv. Når det kommer til
kostændring, kan man som behandler kun sætte sin lid til,
hvad patienten selv gør. Så
den, der skal have rosen i det
her, det er Rasmus. Fordi han
har lyttet og taget de nødvendige ændringer til sig.«
Og de mange afsavn betaler
sig, også ifølge 17-årige Rasmus
selv:
»Jeg lever et meget sundere
liv end før, og mit liv er blevet
meget bedre, selv om det
nogle gange kan være svært at
skulle holde sig væk fra søde
sager.«
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REGIONALE
MEDLEMSMØDER

Efterår 2017:

Alternativ behandling og MS
Mandag den 28. august Rønne

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

Velkomst
Oplæg og spørgsmål
Pause med sandwich
Workshop og afrunding

PRAKTISK INFO

Møderne er for alle Scleroseforeningens medlemmer
– både med og uden sclerose.

TILMELDING

senest 1 uge inden mødet. Online via lokalafdelingens hjemmeside
eller via scleroseforeningen.dk/regionale-medlemsmøder
Du kan også tilmelde dig via info@scleroseforeningen.dk
eller telefon 3646 3646. Oplys »Alternativ« + »byens navn« +
»navn eller adresse« eller medlemsnummer

DELTAGERBETALING

50 kr. Betales ved online tilmeldingen eller
kontant/MobilePay ved indgangen.

OM INDHOLDET

Over halvdelen af mennesker med MS i Danmark bruger alternativ
behandling. Listen over behandlingsformer er lang med alt fra kosttilskud, særlig diæt og naturmedicin til yoga, akupunktur og healing.
Men hvad forstår vi egentlig ved alternativ behandling, og er nogle af
behandlingsformerne særligt relevante for mennesker med MS?
I første halvdel af mødet vil oplægsholderen ud fra et udvalg af
behandlingsformer give en introduktion til emnet.
I anden halvdel vil deltagerne blive inviteret til i grupper at dele
deres erfaringer med brug af alternativ behandling. Erfaringerne vil
blive indsamlet og benyttet i Scleroseforeningens arbejde.

OPLÆGSHOLDERE

Oplægsholdere er Gunda R. Jensen, læge og alternativ behandler
samt Anne-Kirsten Brønserud, forfatter til bl.a. bogen »Rundt om
Sclerose«. Begge oplægsholdere har MS.
Gunda R. Jensen er oplægsholder i
Rønne, Aalborg, Aarhus, København og Vordingborg.
Anne-Kirsten Brønserud kommer til
Ringsted, Aulum, Odense og Rødding.
Læs meget mere om alternativ behandling og
sclerose på de foregående sider her i bladet.
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Green Solution House
Strandvejen 79
3700 Rønne

Mandag den 18. september Aalborg
Scandic Hotel Aalborg
Hadsundvej 200
9220 Aalborg Ø

Onsdag den 20. september

Aarhus

Vejlby-Risskov Hallen
Centervej 51
8240 Risskov

Onsdag den 27. september Ringsted
Scandic Hotel Ringsted
Nørretorv 57
4100 Ringsted

Onsdag den 4. oktober Aulum
Aulum Fritidscenter
Markedspladsen 10
7490 Aulum

Onsdag den 4. oktober København
Scandic Hotel Hvidovre
Kettevej 4
2650 Hvidovre

Onsdag den 11. oktober Odense
Mødecenter Odense
Buchwaldsgade 48
5000 Odense C
OBS: Parkering nemmest ved
Kvickly på Skibhusvej 74 via Nørrevænget

Onsdag den 11. oktober Vordingborg
Hollænder Haven
Fuglebakken 3
4760 Vordingborg

Onsdag den 25. oktober Rødding
Rødding Centret
Søndergyden 15
6630 Rødding

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

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

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

SymTrac – en gratis app til dig
med multipel sklerose
SymTrac er en enkel og praktisk smartphone-app, som hjælper dig
med at registrere og dokumentere dine symptomer, din medicin, dit
velbefindende, din træning og dine aftaler med sundhedspersoner.
Med SymTrac har du og dine behandlere altid et godt overblik
170572
over dit helbred.

• dagligt registrere dine
symptomer – inkl. dit humør,
din koncentration, din
hukommelse, din træning, din
energi og din søvn

• sammensætte dit eget
individuelle træningsprogam
med kropsøvelser, der styrker
dig fysisk og mentalt

• se og printe visuelle rapporter
med overskuelige statistikker
og grafer, som du kan dele
med din behandler.

Find og download SymTrac-appen på
Google Play (Android) eller
App Store (iPhone).

Novartis Healthcare A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 3. sal, 2300 København S.
Tlf. 39 16 84 00. E-mail skriv.til@novartis.com. www.novartis.dk

DK1703603556

• træne ved hjælp af et
omfattende program med
kropsøvelser udarbejdet
i samarbejde med
specialiserede fysioterapeuter

GIL_2975

Med SymTrac kan du bl.a.:

FORSKNING
Dilemmaer
ved ocrelizumab
Ocrelizumab forventes snart godkendt som behandling af sclerose i Danmark. Men hvordan
bliver myndighedernes anbefalinger? Hvem skal det tilbydes, hvor tidligt i sygdomsforløbet,
og hvordan adskiller det sig egentlig fra rituximab? Flere eksperter giver deres vurdering.
Af Anders Enevold
Grønlund

D

et omdiskuterede sclerosemiddel ocrelizumab
(Ocrevus) godkendes snart
i Europa. Det har fået ekstra opmærksomhed ved at blive det første middel nogensinde godkendt
til behandling af primær progressiv sclerose. Men hvor unik er
ocrelizumab egentlig, og vil det
blive anbefalet til alle patienter?

lerose Center på Rigshospitalet
og fortsætter:
»Der er kun små nuanceforskelle, så jeg kan ikke se, hvorfor effekten af ocrelizumab
skulle være anderledes end af
rituximab.«

Rituximab mod sclerose
Selvom rituximab ikke er godkendt mod sclerose, benytSame, same, but different
tes det alligevel flittigt i flere
Flere eksperter har bemærket
lande til behandling af sygde slående ligheder, som ocredommen. Det sker som såkaldt
lizumab har med det velkendte »off-label«-brug; en betegnelse
leddegigtpræparat rituximab.
for, at et lægemiddel anvendes
Det skyldes, at ocrelizumab er
til behandling af fx sclerose,
udviklet på ryggen af rituximab: selvom det er godkendt til en
• Begge er antistoffer rettet mod anden sygdom.
samme CD20-antigen på B-celler
»Rituximab er meget effek• De har samme virkningsmetiv mod sclerose, og vi har en
kanisme som B-cellehæmmere
lang klinisk erfaring med det.
• De skal gives på samme måde. Flere millioner patienter med
»De er i princippet fuldleddegigt og leukæmi er også
stændig identiske,« fastslår
behandlet med det uden alvorprofessor Per Soelberg Søren- lige bivirkninger,« forklarer Per
sen fra Dansk Multipel ScSoelberg Sørensen.
Han bakkes op af professor
Anders Svenningsson fra KaroMan vil sandsynligvis kunne forhinlinska Institutet i Stockholm:
dre invaliditet hos 90 procent af pa»I Sverige er rituximab det
tienterne, hvis ocrelizumab/rituximab
mest brugte lægemiddel mod
benyttes som første linjebehandling.
sclerose. Det har vist sig vældig
Timothy Vollmer, neurolog
effektivt, patienterne er meget

U
28

Scleroseforeningen · Nr. 3 · 2017

tilfredse, og i forhold til at bruge
de nye og dyre sclerosemidler sparer vi Sverige for knap
¼ milliard svenske kroner om
året,« fortæller han.
Debatten om prisforskelle
og medicinske ligheder mellem
ocrelizumab og rituximab er
blusset op, efter at ocrelizumab
er kommet på hylderne i USA.

Stor prisforskel
Nu står man med et nyt godkendt
sclerosemiddel, der sandsynligvis
bliver mere end fire gange så dyrt
som det ikkegodkendte rituximab – selvom de to produkter af
for eksempel professor Per Soelberg Sørensen ovenfor beskrives
som »fuldstændig identiske«:
»Udgiften til behandling med
ocrelizumab lander nok på cirka
160.000 kroner om året per patient, hvor en tilsvarende behandling med rituximab i dag
koster cirka 40.000 kroner. Det
er jo en markant forskel,« vurderer Finn Sellebjerg, professor ved Dansk Multipel Sclerose
Center på Rigshospitalet.
Anbefaling af ikkegodkendt medicin?
Kan man da forestille sig, at de

DE SMÅ
NUANCER
Ocrelizumab indeholder mindst 90 procent
humaniserede antistoffer og rammer
et lidt andet sted på
B-cellers CD20-antigen end rituximab,
der er baseret på en
blanding af antistoffer fra både mus og
mennesker.

danske myndigheder vil skele
til prisen og anbefale brug af et
ikkegodkendt rituximab i stedet
for det nye ocrelizumab?
»Den mulighed er bestemt
til stede,« mener Per Soelberg
Sørensen:
»Det store pres, der er på medicinudgifter, gør, at vi ikke kan
blive ved med at betale, hvad
firmaerne forlanger. I denne
situation, hvor man står med et
billigere præparat med samme
virkningsmekanisme og en meget velkendt sikkerhedsprofil, er
det oplagt at spørge Medicinrådet, om vi skal holde fast i udelukkende at anvende godkendt
medicin for enhver pris.«
I Sverige mener Anders Svenningsson, at ocrelizumab får
svært ved at komme ind på
markedet, medmindre prisen
sænkes drastisk:
»Min holdning er, at vi vil
fortsætte med systematisk brug
af rituximab som den primære
B-cellehæmmer og kun tilbyde
ocrelizumab eller ofatumumab
(en tredje B-cellehæmmer) ved
utilsigtede bivirkninger,« siger
han og understreger, at de svenske myndigheder kan komme
med andre anbefalinger.

Tidlig behandling af 
attakvis sclerose
På University of Colorado i USA
er mere end 1.000 sclerosepatienter de seneste år behandlet
med rituximab. Her mener neurolog Timothy Vollmer, at man
bør benytte ocrelizumab/rituximab langt tidligere i sygdomsforløbet mod attakvis sclerose.
Ja, faktisk som førstevalg:
»B-cellehæmmere som ocrelizumab/rituximab er gode til
at stoppe den skade, som uundgåeligt vil komme senere i sygdomsforløbet,« siger han og uddyber:
»Man vil sandsynligvis kunne
forhindre invaliditet hos 90
procent af patienterne, hvis
ocrelizumab/rituximab benyttes
som første linjebehandling.«
Den holdning deler Per Soelberg Sørensen:
»Jo tidligere i forløbet vi
starter behandling med de nye
effektive sclerosemidler, jo
bedre kan vi kontrollere sygdommen. Og da ocrelizumab/
rituximab har vist lovende effekt og er en anelse mindre aggressive end andre højeffektive
immunmodulerende præparater, kan man godt forestille sig,

at de placeres højt i behandlingsalgoritmen.
Det gælder dog for alle nye
præparater, at deres endelige
placering først fastsættes efter
nogen tids brug, når langtidseffekter og -bivirkninger kendes.«

Primær progressiv sclerose
Men ocrelizumab har som det
første middel vist effekt på primær progressiv sclerose, så
hvordan spiller det ind?
Her er alle 4 eksperter på linje
med hinanden: Baseret på de seneste data forventer de, at ocrelizumab kun har beskeden effekt
på primær progressiv sclerose.
»Jeg tror, at kun fortrinsvis
yngre patienter med tegn på
aktiv sygdom vil få gavn af behandlingen,« vurderer Per Soelberg Sørensen.
Ocrelizumab har ikke været
undersøgt i de mest syge eller ældre personer med primær
progressiv sclerose, så hvor
aldersgrænsen og sygdomsniveauet skal lægges for behandling, er for tidligt at gisne om.
»Det bliver spændende at
følge Medicinrådets anbefalinger i disse spørgsmål,« slutter
Per Soelberg Sørensen.
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KYS SCLEROSE FARVEL

Historien om
Louises mor
Årets Kys Sclerose Farvel-kampagne blev afsluttet med manér. Sidste kampagnedag
den 31. maj var nemlig også international sclerosedag (World MS Day). Her
afsluttedes mange af de fine egenindsamlinger, og Scleroseforeningen greb
anledningen til at sætte fokus på børns ret til hjælp, når mor eller far er alvorligt syg.
Af Sari Simonsen

B

ørn som pårørende er
et emne, som Scleroseforeningen i sidste medlemsblad satte fokus på i forbindelse med Julie Morbergs
ph.d.-afhandling. Hendes afhandling viser, at børn påvirkes langt ind i voksenlivet af at
have en forælder med sclerose,
og at børnene bliver alt for hurtigt voksne.
Louise Sandø fra Aarhus og
hendes bror mistede deres mor
til sclerose i 2016, og i forbindelse med World MS Day den
31. maj delte vi Louises rørende
historie:
»Når man er vokset op med
en syg forælder, bliver rollerne
i hårde perioder byttet rundt.
Man bliver den stærke, der holder det hele indeni for at skåne
den, der allerede har det skidt.
Man bliver ubevidst omsorgsgiveren. Omstændighederne tvinger én til at være stærk, give
det ’voksne’ kram og sige til
den syge forælder, at det hele
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nok skal gå. Men ligesom alle
andre børn har jeg jo haft behov for en mor, der skulle sige
til mig, at det nok skulle gå.«

Musik hjalp Louise
Louise har en forkærlighed for
sang og musik, og netop dette
brugte hun til at bearbejde tabet af sin mor. Hun skrev en
sang til sin mor og udgav den i
april 2017 på årsdagen for moderens død. Sangen er en smuk
hyldest til hendes mor og fik en
nærmest terapeutisk virkning
på hende. Hun er meget glad
for, at Scleroseforeningen sætter fokus på børn, og taler deres sag på World MS Day.
»Det er så godt, at der kommer mere fokus på børn og sorg
og børn som pårørende. For
børn rækker ikke nødvendigvis
selv ud. Jeg skulle have fortalt
højt om alt det, jeg var ked af
og bange for. Men det er svært
at sætte ord på, hvad man har
brug for som barn.«

Louise og hendes mor, da Louise
blev student. Det var i en periode,
hvor Louises mor havde det godt.
Privatfoto.

Hverdagens kys
helte og heltinder
Af Sari Simonsen

M

ia Wolffbrandt fik som
21-årig diagnosticeret
sclerose. Nybagt mor
med masser af mod på livet,
hvis hverdag forandrede sig for
altid. I starten kunne Mia ikke
forstå, at hun havde modtaget
beskeden om, at hun havde fået
sclerose, og hun levede derfor
sit liv fuldt ud, som hun plejede,
med gode fester og lange nætter. Det var, indtil en god veninde sagde stop. Først her gik
det op for Mia, at hun skulle
passe mere på sig selv og sin
krop. I dag ignorerer hun ikke
længere sin sygdom. Hun passer på sig selv og nyder livet
som mor og kæreste. Og så er
hun stolt – meget stolt – af sin
datters rolle i dette års Kys Sclerose Farvel-kampagne.

»Jeg vil hjælpe, mor«
Mias datter Melanie på 11 år
har svært ved at forstå, hvad
sclerose egentlig er, og når folk
spørger, siger hun: »Min mor
har en sygdom i benet,« fortæller Mia. Men da Melanie hørte
om kampagnen Kys Sclerose
Farvel, og at kampagnen opfordrer til egenindsamlinger,
stod Melanie straks klar for at
hjælpe mor. Først vidste hun
ikke, hvordan hun kunne bidrage, men hun var meget opsat på at ville være med. Mia
foreslog Melanie og hendes
veninde Freja at lave perleplader og sælge dem, og den idé
var pigerne begejstrede for, og
så startede den store produktion af perleplader.

Gennem flere måneder blev
der produceret perleplader, og
i slutningen af maj fik pigerne
lov til at sidde i Rema 1000 i
Valby, hvor de fik solgt perleplader til intet mindre end
3.938 kroner til Kys Sclerose
Farvel. Pigernes indsamling og
historie blev også hurtigt populær på de sociale medier, og
de har indgået nye aftaler med
lokale købmænd i Valby, så de
kan fortsætte salget.

træthed, så har hun den fulde
forståelse fra Melanie og Ronnie.
»Som menneske er det dejligt
at kunne være med til at gøre
en forskel, men som kæreste er
det ubeskriveligt vigtigt at vise
Mia, at jeg står bag hende. Det
kan være svært at finde balancen mellem at vise opbakning
og få en hverdag til at fungere,
hvor både hun og jeg lægger låg
på og ikke lader os kue af de
begrænsninger, som sygdomI sadlen for Mia
men giver,« siger han.
»Det sidste, jeg ønsker i verden,
Sclerose får derfor ikke lov til
er at virke ligeglad, men samat fylde mest i hjemmet i Valby
tidig vil jeg heller ikke komme
– det gør kærlighed og hverdamed unødige remindere og
gens helte og heltinder.
være med til at trække hende
ned. Så jeg håber, at dette kan
være min måde at sige: ’Vi klarer den, og jeg er bestemt ikke
ligeglad.«
Ordene er Ronnie Lennetts,
og han er Mias kæreste. Historien om Mias familie stopper
altså ikke med den omsorgsfulde datter Melanie, for Mias
kæreste ville også gøre en forskel. I erkendelse af den magtesløshed, man som pårørende
ofte kan opleve, besluttede
Ronnie sig for at gøre en forskel. Han oprettede derfor sin
egen indsamling og cykler nu
10 kilometer for hver donation
på 100 kroner. Og det er blevet
til en del kilometer i benene, da
Ronnies indsamling i skrivende
stund er oppe på 7.100 kroner
– og dermed 710 kilometer.
Selvom Mia med jævne melMia, Melanie og Ronnie. Privatfoto.
lemrum døjer med smerter og
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CYKELNERVEN

En lang fundraisingrejse
og mange træningsture
er kulmineret
I den lille franske kurby Aix-les-Bains kulminerede flere
måneders intensiv træning og fundraising. Her kickstartede Cykelnerven 2017 fire dages udfordringer i
de ekstreme franske bjerge.

Af Sari Simonsen

M

edio juni stod 250
ryttere klar med cykler, bjerggearing og
fyldte energidepoter. Klar til
at få nye bekendtskaber, udfordre sig selv og få nye personlige succeser. For det er jo i
bjergene, at man lærer sig selv
at kende, som et gammelt ordsprog siger.
Cykelnerven er mere end
Danmarks hårdeste velgørenhedsløb. Det er en oplevelse
for cykelentusiaster og for folk,
der elsker at udfordre sig selv.
Og at det er i bjergene, man for
alvor lærer sig selv at kende,
kunne de fleste af årets Cykelnerven-deltagere nikke genkendende til. For Cykelnervens
fjerde år i Frankrig bød på lidt
af hvert – på den gode måde.

»Det er så fedt, det her«
Sådan lød meldingen fra både
garvede og nye Cykelnervenryttere, da første dag var ovre,
og det stod på socialt samvær
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over en kold øl til lyden af franske cikader og lettelsens suk
over at have besejret det mytiske bjerg Grand Colombier.
Med sin berygtede 20-22-procentsstigning over 800 meter
er det kongeetapens mest stejle
strækning, og for mange var
denne etape en ægte ilddåb i de
franske bjerge.

Fire dages unikke etaper
Seks udvalgte etaper fra årets
Tour de France skulle gennemføres, inden de professionelle
Tour de France-ryttere cykler op ad de samme bjerge. Og
netop det at cykle og udfordre
nøjagtigt samme bjergtinder
som de professionelle ryttere
giver »Cykelnerverne« den ekstra energi og stolthed over at
være med.
»Det er fedt at sidde hjemme
i sofaen og kunne sige: ’Lige
dér har jeg cyklet. Jeg gjorde
det, og det var hårdt, men jeg
gjorde det.’ Det er fantastisk,

og man har virkelig mærket på
egen krop, hvor hårdt
det er at køre tour-bjerge,« fortæller Jens Antonsen fra hold
Sønderjylland.
De svedige og stædige ryttere oplevede på Cykelnervens
unikke hårnålesving og konstante stigninger den endelige kulmination på den lange
fundraisingrejse og de mange
træningsture, der i det forgangne år er blevet styret med
professionel hånd af de ni Cykelnerven-kaptajner rundtom i
landet.

Cykelnerven
er samarbejde
og godt humør
Cykelnerven havde igen i år standhaftige og ivrige
ambassadører med, som elsker bjergcykling og at
være med til at sprede kendskabet til sclerose.
Af Sari Simonsen

M

artin Jørgensen var
med som ny ambassadør, og han fik
Cykelnerven godt ind under
huden både i bjergene og om
aftenen, hvor han lagde interesserede ører til rytternes personlige historier om sygdommen. Han gjorde det i selskab
med den ukuelige guldfirer,
der cykler med uden tøven for
fjerde gang. Eskild Ebbesen var
som altid en fighter, der nåede først til tops på de bidende
bjerge. Peter Tanev var ikke i
tvivl om, at han næste år også
takker ja til ambassadørrollen,
og det samme gør sig gældende
for Mikael Kamber, der har sclerose tæt inde på livet.
Selvom Cykelnerven har en
række kendte ambassadører,
som kan nyde stor respekt for
deres sociale og fysiske egenskaber, så er respekten gengældt. Medlemmerne af guldfireren mener, at fundraising
også handler om at samarbejde
og bevare det gode humør, og
de har stor beundring for dem,
der trods sygdom udfordrer
bjergene:
»Det med at bevare det gode

humør, det er noget ganske
særligt. Vi ser og mærker det
hos dem, der på Cykelnerven
er ramt af sclerose. De er nogle
stærke ambassadører, og det er
supersejt.«

Derfor cykler vi i Frankrig
Den sidste aften var ikke kun
en sejrsfest for de passionerede
Cykelnerven-ryttere. Det var
også en sejr for sclerose. Cykelnerven er en unik mulighed
for at udfordre sig selv i fransk
bjergterræn, men alle ryttere,
frivillige og de dygtige trænere
cyklede også med, fordi de ønsker at bidrage til den vigtige
forskning i sclerose.
»Hør her, for det er vigtigt,
det her: Vi gør det her for nogen og for noget! Det er en
forbandet sygdom. Det er et
supergodt formål, og det er al
sved og alle kræfter værd. Vi
har givet sclerose en masse fokus og forhåbentlig givet Scleroseforeningen en masse
midler til den vigtige forskning,« udtalte Cykelnerven-ambassadør Thomas Helveg på vej
op ad det ikoniske bjerg Col de
la Biche.
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CYKELNERVEN

»Man får lyst til at
give dem håbet tilbage«
Mikael Kamber var med som ambassadør for Cykelnerven for tredje gang i år. Han
gør det, fordi han elsker bjergcykling, fordi han elsker den gode stemning, og fordi
han mener, at Cykelnerven er med til at skabe håb. Håb om bedre forskning og et
bedre liv for de mennesker, der hver dag lever med sclerose.
Af Sari Simonsen

M

ikael Kamber bor til
daglig på Christianshavn med sin kone
og to børn. Han elsker Christianshavn og dens mangfoldighed. For Mikael er menneskers
forskelligheder inspirerende og
livsbekræftende, og han elsker
at gå ud ad sin hoveddør og betragte de brogede byboer.

Følelsen af Cykelnerven
»Den der fornemmelse, når
man står hjemme i køkkenet på
Christianshavn med en varm
kop kaffe i hånden, den der
sitren i maven – at nu går det
snart løs. Det er fedt, og det er
følelsen af Cykelnerven,« smiler Mikael.
Han forklarer, at Cykelnerven
hvert år har sin egen karakter,
og at det er de uforudsigelige
bjergetaper og det unikke sociale fællesskab, der bidrager
til, at han hvert år dagen inden
afgang mod Frankrig mærker
den særlige fornemmelse i maven.
Forskning giver
håbet tilbage
Mikael Kamber har, ud over
lysten til at mærke sig selv i de
hårde bjerge, en særlig relation
til sclerose. Som barn var han
meget glad for sin barnepige
Alice. Hun blev senere hen til
Mikaels store glæde hans tante.
Alices mor fik senere diagnosticeret sclerose, og Mikael kunne
fornemme den magtesløshed,
34
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man som pårørende kan have
over for et menneske med så
alvorlig og uforudsigelig en
sygdom.
»Man får lyst til at give dem
håbet tilbage. Sclerose kan
være ubarmhjertig, og den er
overhovedet ikke selvforskyldt.
Man kan leve nok så sundt og
korrekt, men ingen ved, hvorfor et menneske får sclerose.
Men et menneske skal have
håb, og det giver forskning,«
udtaler Mikael.

Mikael skriver i øjeblikket
på sin anden bog om positiv
psykologi.
»Det er min passion. Jeg
skriver om, at det er vigtigt at
bruge sin energi rigtigt. Man
skal bruge sin energi på sine
styrker frem for på sine svagheder. Det gælder i mange af
livets aspekter – faktisk også
her i Frankrig,« afslutter Mikael, mens den franske aftensol danser over de trætte, men
stolte Cykelnerven-ryttere.

Annonce

Få kontrollen tilbage
Undgå uheld med det nye
Qufora® IrriSedo Minisystem

NYHED

IrriSedo Mini
fås også med
forlængerslange*

Kæmper du med afføringsinkontinens?
Så er du langtfra alene!
Hver 4. med sclerose mister kontrollen over tarmfunktionen.
Mange oplever uheld, social isolation og nedsat livskvalitet.

Qufora® er et registreret varemærke tilhørende MBH-International A/S. Alle rettigheder tilhører MBH-International A/S, 3450 Allerød.

En løsning kan være rektal irrigation med Qufora® IrriSedo
Minisystem, der er nemt at bruge – også på farten.
Irrigation er en naturlig, hygiejnisk og effektiv metode til at
opnå kontinens og modvirke forstoppelse og dermed
få kontrollen tilbage.

* Qufora® IrriSedo Minisystem med forlængerslange er udviklet
til brugere med nedsat balancefunktion og håndkraft.

qufora

®

Producent
MBH-International A/S
Gydevang 28-30
DK-3450 Allerød
Danmark

170517

MBH

Brug kun Qufora® IrriSedo efter samtale med læge/
sundhedsperson, som er specialiseret i denne procedure.

Vil du vide mere om produktet,
kan du kontakte:

Distributør:

ved sygeplejerske Sandie Graungaard
på telefon: 70 70 79 25 eller email:
mitqufora@mbh-international.com

Telefon: 86 10 91 09
Email: info.dk@onemed.com
www.onemed.dk

OneMed A/S | www.onemed.dk | tlf. 86 109 109

Du kan læse mere om Qufora® IrriSedo og irrigation på www.mbh-international.com

VI STÅR
OP FOR
HINANDEN
Husstandsindsamling 10/9-17

Vi står op
for hinanden
søndag den
10. september
Hvem står du op for? For anden gang går Scleroseforeningen og
Gigtforeningen sammen om en husstandsindsamling, som i år bliver
afholdt den 10. september. Klaus Høm, direktør i Scleroseforeningen,
håber på et stort antal indsamlere.
Af Sari Østermark Simonsen

H

»

usstandsindsamlingen
er meget mere end en
indsamling. Det handler ikke kun om penge. Det
handler lige så meget om, at vi
viser, at vi er en stærk forening,
og at vores sag er vigtig at stå
op for. Jeg håber derfor, at alle,
der er berørt af sclerose, står op
for hinanden den 10. september,« siger Scleroseforeningens
direktør, Klaus Høm.
Sidste år gik flere tusinde indsamlere fra dør til dør i Region
Hovedstaden og Region Midtjylland, og vi håber, at endnu
flere vil gøre det samme i år.
For at vi overhovedet kan få
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lov til at afholde en husstandsindsamling, er det nødvendigt,
at vi løfter i flok – at vi står op
for hinanden og viser, at vores
sag er lige så vigtig som alle andres.
Hele overskuddet fra indsamlingen går til forskning, der kan
give mennesker med gigt og
sclerose et længere og bedre liv.
Vil du være med til at gøre en
forskel? Så stå op for din mor,
far, bror, ven eller andre med
gigt eller sclerose!

Tilmeld dig allerede nu på:
vistaaropforhinanden.dk

Af Gitte Rudbeck. Fotograf: Jesper Voldgaard

Stå op
for Tanja!
En af dem, som Gigtforeningens
og Scleroseforeningens fælles
husstandsindsamling har en helt
særlig betydning for, er 38-årige
Tanja Lindgaard fra Favrskov.
Hun har ikke bare gigt, hun har
også sclerose. Og ikke nok med
det: Hun er blandt de patienter,
som de eksisterende behandlinger
ikke kan hjælpe.
Så tænk på Tanja, når du
kridter skoene, griber indsamlingsbøssen og drager ud for at
stemme dørklokker. Skal hun
have en hverdag med færre smerter, mindre træthed og bredere
smil, så skal der med Tanjas ord
»fyres op under forskningen«. Og
det skal der samles penge ind til.
»Jeg er en af dem, der desværre
ikke kan tåle den medicin, man
kan få for øjeblikket. Det gælder
både sclerosemedicin og de forskellige symptombehandlingsmuligheder, der findes. Mit håb er,
at indsamlingen kan bidrage til,
at der bliver fyret op under forskningen, så der kan komme flere
behandlingsmuligheder.«
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FORSKNING
Er sclerose en slags

ALLERGI?

Sclerose skyldes ligesom allergi en kraftig immunreaktion.
Forskere ved nu, hvorfor immunsystemet reagerer uhensigtsmæssigt,
og peger på, hvordan man kan behandle autoimmune sygdomme.
Af Anders Enevold
Grønlund

H

vordan opstår autoimmune sygdomme som
type 1-diabetes, leddegigt, psoriasis og sclerose hos
nogle og ikke hos andre?
Det har et internationalt
forskningshold med dansk deltagelse nu forsøgt at svare på.
De har nemlig afdækket mekanismen bag sygdommene.
Og den viden kan forhåbentlig
bruges til at udvikle en immunterapi og til ligefrem at undgå
sygdommene.

Gode og onde T-celler
Forskerne zoomede ind på immunsystemets T-celler:
»Man har længe vidst, at
aktivering af bestemte T-celler

medfører sygdom, og andre
dæmper sygdom. Men hvordan
det sker, har været uklart,« forklarer den danske part i forskningen, overlæge Jon Waarst
Gregersen på Aalborg Universitetshospital.
I forsøgsmus viste forskerne,
at de samme autoantigener
(se boks) kan opfattes af T-celler på to vidt forskellige måder:
»Hvis autoantigenet præsenteres af et immunmolekyle kaldet
DR15, udvikles ’angrebslystne’ Tceller, men præsenteres det af et
andet DR-molekyle (ved sclerose
er det DR51), udvikles ’godartede’ T-celler, der kan hæmme
de aggressive T-celler,« forklarer
Jon Waarst Gregersen.

AUTOANTIGEN
T-celler aktiveres af fremmede antigener fra for eksempel bakterier og
virus. Det er en del af immunforsvaret. Men hos personer med autoimmune sygdomme aktiveres T-celler også, når de præsenteres for nogle
af kroppens egne molekyler. Dem kalder man »autoantigener«. Ved
psoriasis er det én type autoantigen, ved leddegigt en anden, og ved
sclerose er det højst sandsynligt stumper af myelinmolekylet, der
aktiverer T-cellerne.
Det er lidt ligesom allergi: Græspollen kan give nogle personer kraftig allergi, fordi deres T-celler reagerer voldsomt, mens andre personers
T-celler ikke ænser de samme pollen.
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DR-molekyler bestemmer
Opdagelsen af, at de to meget
ens DR-molekyler har så forskellig indflydelse på T-cellers
opførsel, giver en enestående
mulighed for at kunne stoppe
autoimmune sygdomme.
»Vi ved ikke, om DR15 er
overrepræsenteret hos personer
med sclerose, eller om DR51-molekylet blot ikke er kraftigt nok.
Der kan være mange årsager,«
siger Jon Waarst Gregersen.
Betyder det så, at hvis personer med for eksempel sclerose
ikke har »nok« eller måske svage
DR51-molekyler, så har de trods
alt »godartede« T-celler i sig, som
blot venter på at blive stimuleret?
Allergivaccination
»Ja, hos personer med autoimmune sygdomme burde det
være muligt at kunne stimulere
deres ’godartede’ T-celler, så de
kan holde de ’ondartede’ i ave.
Derved kan man etablere en
form for tolerance,« fortæller
Jon Waarst Gregersen.
Hvordan det rent praktisk
kan gøres, er dog stadig uklart,
men det lyder lidt som en slags
»allergivaccination«:
»Jeg vil hellere kalde det ’immunterapi’, hvor man kan forestille sig, at en kombination af
et beskyttende DR-molekyle
og autoantigenet sprøjtes ind i
patienter,« slutter Jon Waarst
Gregersen.
Indtil videre er forsøgene kun
foretaget på mus, så der vil gå
nogle år, før forskningen resulterer i ny medicin, men forskerne er optimistiske.
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HSCT

Fremover skal
op mod én dansk
patient behandles
med blodstamceller
hver måned
Af Lotte Skou Hansen

H

vad der tidligere var en
behandling forbeholdt
ganske få, bliver nu tilbudt langt flere. Samtidig er
finansieringen af et nyt forskningsprojekt med op mod 100
patienter fra de nordiske lande
faldet på plads.
»Der er tale om en risikofyldt behandling, og hos vores
unge patienter vil vi gerne se,
om vi kan kontrollere sygdomsforløbet med en mindre risiko.
(…) Det vil være vores råd, at
folk prøver de eksisterende muligheder først.«
Sådan lød udmeldingen fra
lægerne på Rigshospitalet tilbage i starten af 2015, da Scleroseforeningen første gang
bragte et større tema om blodstamcelletransplantationer –
også kaldet HSCT (Hematopoietic Stem Cell Transplantation).
Men her godt to år efter er
neurologerne på Rigshospita40
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let blevet mere positive over for
behandlingen.
Det forskningsprojekt, som
Finn Sellebjerg og hans danske kolleger i 2016 begyndte
at planlægge sammen med en
række norske og svenske neurologer, er nu også blevet finansieret. Om det siger overlæge
og professor Finn Sellebjerg fra
Dansk Multipel Sclerose Center
på Rigshospitalet:
»Vi vil sammenligne en behandling som for eksempel
Lemtrada med HSCT i et lodtrækningsstudie. Vi ved selvsagt endnu ikke, hvad det vil
vise, men sandsynligvis vil
stamcellerne vise sig at være
bedre.«
Den holdningsændring betyder også, at langt flere patienter i dag tilbydes behandlingen i Danmark, selvom
forskningsprojektet endnu ikke
er igangsat.

»Kriterierne for at komme i
betragtning til behandlingen er
ikke så strikse længere. Vi har
behandlet cirka fem patienter,
siden vi gik over til at bruge en
mildere kemoform, og indtil
videre er vores indtryk, at det
er gået glat med de patienter.
Det er endnu for tidligt at sige
noget med sikkerhed om, hvor
god virkning behandlingen har
på deres sclerose. Det vil kræve
et års tid eller et par år at sige
noget om deres nuværende
sygdomsaktivitet, i forhold til
hvordan de har haft det tidligere. Men selve behandlingen
er gået godt. Og vi planlægger
at behandle op mod en patient
om måneden fremover,« fortæller Finn Sellebjerg.

Læs meget mere om HSCT
på de følgende sider.

SÅDAN FORLØBER EN BLODSTAMCELLEBEHANDLING (HSCT)

1 Indledende samtale. Patienterne underskriver
diverse papirer, fordi HSCT er en såkaldt højrisikobehandling på grund af bivirkningsprofilen.

2 Forundersøgelser. Test af lungefunktion, hjertefunktion, blodprøver og så videre. Her undersøger
man på forhånd, at patienten ikke har et svagt organ,
så man føler sig sikker på, at patienten kan klare
behandlingen.
3 Patienten bliver indlagt i et døgn og får kemoterapi. Det skyldes to ting: Dels renser kemoterapien det stamcelleprodukt, man høster senere for
overflødige celler, dels modvirker kemoterapien de
bivirkninger, som patienterne kan få af den vækstfaktor, de snart skal have. Tidligere erfaringer har
vist, at det er vigtigt at undgå, at patienter med
sclerose får feber som bivirkning i forbindelse med
deres blodstamcelletransplantation. Herefter tager
patienten hjem.

6 Stamcellerne nedfryses. Her kan de holde sig i
årevis.
7 Efter 3-4 uger: Kemoterapi med højdosis Cyklofosfamid i 4 dage. Desuden behandling med ATG, et antistof, der slår T-celler ihjel, og højdosis binyrebarkhormon (dobbelt dosis af gængs attakbehandling) for at
forebygge feber og undgå kvalme i forbindelse med
kemoterapien. Desuden gives masser af væske i drop.

10 Patienten følges med ugentlige blodprøver i tre
måneder og forebyggende medicin i et år.
11 Rehabilitering. Patienten indlægges på Haslev
eller Ry Sclerosehospital til et genoptræningsforløb.

4 Efter nogle dage får patienten den såkaldte vækstfaktor. Den gives, fordi knoglemarvsstamcellerne
normalt befinder sig inde i knoglerne. For at undgå en
procedure, hvor man skal suge dem ud ved hjælp af en
kanyle i fuld bedøvelse, får man dem ved hjælp af en
vækstfaktor til at vandre ud i blodet.
5 Stamcellerne indsamles herefter via et centralt venekateter. Blodet løber fra patienten ud i en centrifuge, hvor det deler sig i lag. Stamcellerne suges fra, og
blodet løber tilbage i patienten. På den måde kan man
køre patientens samlede blodvolumen igennem maskinen 2-3 gange på cirka 3 timer og dermed forbedre
stamcelleindsamlingen. Stamcellerne tælles, så man
ved, om man har fået nok ud af patienten. Det er som
regel tilfældet. Patienten kan herefter tage hjem.

8 Efter 5 dage får patienten stamcellerne tilbage via
et centralt venekateter. Stamcellerne finder herefter
selv vej ind i knoglemarven og sætter sig fast der.
9 Efter kemoterapien er patientens blodtal faldet. Men
når stamcellerne er tilbagegivet, begynder de at dele sig
og lave røde og hvide blodlegemer og blodplader. Efter
8-12 dage vil patientens blodtal derfor begynde at stige
igen, og patienten kan udskrives til eget hjem.

12 Revaccinationer. Da patienten har fået »nulstillet«
hele sit immunsystem, får han eller hun vaccinationerne i det danske børnevaccinationsprogram igen.
Hele forløbet foregår for alle patienter på Rigshospitalet i København.

Kilde: Søren Lykke Petersen, overlæge på Rigshospitalets hæmatologiske afdeling

MULIGE BIVIRKNINGER
Kvalme, hårtab, opkastninger, utilpashed, dårlig søvn. Risiko for
infektioner som følge af manglende immunforsvar.
I et helt nyt engelsk studie, som fulgte 281 HSCT-patienter fra
25 forskellige steder i verden døde otte personer (svarende til 2,8
procent) inden for 100 dage efter deres transplantation.
Studiet viste også, at udviklingen i sygdommen ophørte blandt

knap halvdelen (46 procent) af de 281 deltagende patienter. Læs
mere om studiet her: www.scleroseforeningen.dk/blad173-HSCT.
Dette studie omhandlede patienter, der fik foretaget deres
transplantation mellem 1995 og 2006. Et andet studie har vist, at
kun 0,3 procent af de 349 patienter, der fik foretaget transplantation efter 2005, døde inden for de første 100 dage.
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HSCT

»På de dårlige
dage ville jeg
nærmest ikke
orke at bukke
mig ned efter
en million i
kontanter,
hvis de lå lige
foran mig …«

42
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DANIELS FORÅR
3. april Indledende blodprøver og test
27. april Indlæggelse og indoperering af sonde
28. april Indledende, kortvarig kemokur
4. maj Boost af Daniels egen stamcelleproduktion*
8. maj Høst af stamcellerne
2. juni 5 dages kemokur
7. juni Infusion af de høstede stamceller
Herefter cirka 3-5 ugers indlæggelse
Derefter hjem kortvarigt eller direkte på genoptræningsophold på Ry Sclerosehospital.
* Alt foregår på Rigshospitalet undtagen boost af stamcellerne, som en hjemmesygeplejerske klarede i Daniels hjem.

Af Lotte Skou Hansen
Foto: Sofus Comer

D

aniel. 29 år gammel.
Uddannet smed, arbejder hos Heta Brændeovne i Lemvig. Bosat med
kæresten i et parcelhus. En
helt almindelig ung mand, der
drømmer om sit videre liv. Om
en landejendom med lidt jord
til, dyr og en lille skov. Om en
have med frugttræer. Om at
bygge sit eget hus engang. Og
om børn.
»Men alt det her fravælger
jeg, som det er lige nu. For jeg
oplever min krop blive dårligere og dårligere dag for dag.
Trætheden er forfærdelig. Jeg
står op og kan det hele. Når
jeg så har børstet tænder og
spist morgenmad, så er jeg
klar til at gå i seng igen. Jeg
kan næsten ikke overskue at
skrælle kartofler. Jeg orker
ingenting. Der er selvfølgelig
gode og dårlige dage. Men på
de dårlige ville jeg nærmest
ikke orke at bukke mig ned efter en million i kontanter, hvis
de lå lige foran mig.«

Den invaliderende træthed,
en voldsom dropfod, en udtalt halten, fummelfingrethed
og oplevelsen af, at det bliver
værre og værre hele tiden, har
fået Daniel til at gå i en ny retning i forhold til behandling
af sclerosen. Sidste sommer så
han på DR en udsendelse om
blodstamceller og sclerose. Dagen efter kontaktede han Rigshospitalet for at høre nærmere
om behandlingen. For Avonex, som han havde fået som
sin første sclerosebehandling,
havde ikke virket godt nok, og
det samme gjaldt Gilenya, som
han var i behandling med på
daværende tidspunkt.
Hans neurolog i Holstebro
var ikke udelt begejstret ved
tanken om HSCT (Hematopoietic Stem Cell Transplantation),

som behandlingen hedder, men
på Rigshospitalet var udmeldingen en anden.
»De sagde til mig, at jeg opfyldte alle kriterier, og at det
var 100 procent perfekt. Og
jeg ser det simpelthen som en
fantastisk mulighed! Når man
kan se sin egen krop blive dårligere og dårligere, så er man
villig til at prøve meget. Jeg
ved godt, at man kan dø af behandlingen … Ja. Der er jo en
risiko ved alt. Men jeg er nødt
til at gøre noget. Man kan ikke
bare sidde på sin flade røv med
den her sygdom. Man er nødt
til at skabe en revolution for
sig selv. Man må gøre noget.
Der er ikke nogen, der kommer
og redder en. Man står sig selv
nærmest. Og man må selv gøre
noget. Så det gør jeg nu.«

Følg en anden HSCT-patient
Følg også Gitte, som er i efterforløbet efter sin
blodstamcellebehandling og blogger om det her:
www.scleroseforeningen.dk/blad173-Gitte
Scleroseforeningen · Nr. 3 · 2017
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OPSKRIFTER

Sommersalat
med jordbær og
stegt kyllingebryst
Sommerens søde bær gør dine salater
endnu mere sprøde og lækre.

Tid: 25 minutter
Antal personer: 4
• 4 kyllingebrystfileter, evt. med skind
• Olie til stegning
• 3 hjertesalater
• 250 g jordbær
• ½ agurk
• 50 g mandler
• Lidt salt
• 50 g tørrede abrikoser
• Friske krydderurter til pynt
BALSAMICODRESSING:
• 1 ½ dl olivenolie
• ½ dl hvid balsamicoeddike
• 2 spsk. akaciehonning
• Salt og friskkværnet peber
TILBEHØR:
• Groft brød

Steg kyllingefileterne i olie på en pande, til de
er gyldne og gennemstegte. Skyl og tør salaterne, og skær dem i både. Skyl og nip jordbærrene, og skær dem i både. Skyl agurken, og
skær den i smalle stave. Rist mandlerne med
salt på en tør pande, og skær dem i aflange flager. Skær abrikoser i aflange skiver, og vend
forsigtigt det hele sammen i en stor skål.
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Balsamicodressing:
Rør ingredienserne til dressingen sammen,
og dryp den over salaten.
Skær de stegte kyllingefileter i skiver, og
anret dem oven på salaten. Pynt med krydderurter, og servér salaten sammen med et
stykke brød.

Rød quinoa med mozzarella,
jordbær og bresaola
Jordbær passer fint i en måltidssalat og lyser flot op på tallerkenen.
Skyl quinoa grundigt under koldt vand i en sigte.
Hæld derefter quinoaen i
en gryde med dobbelt så
meget vand, og kog den
i 15 minutter. Skyl den
kogte quinoa med koldt
vand i en sigte, og lad den
dryppe af. Skær mozzarella og jordbær i mindre
stykker, og vend det sammen med quinoaen i en
skål. Skyl persillen, og hak
den fint – du skal bruge
ca. 5 spsk. hakket persille.
Pil rødløget, og skær det i
tynde både. Bland persille
og rødløg i quinoasalaten.
Rul hver bresaolaskive
sammen til en løs rulle, og
læg dem på toppen af salaten.

Dressing:
Rør sirup, balsamico og
olivenolie sammen. Dryp
dressingen ud over salaten
lige før servering.
Tid: 30 min.
Antal personer: 4
• 175 g rød quinoa
• 1 kugle frisk mozzarella (125 g)
• 6 jordbær
• 1 lille bundt bredbladet
persille
• 1 rødløg
• 12 skiver bresaola
DRESSING:
• 1 tsk. muscovadosirup
• 1 spsk. mørk balsamicoeddike
• 4 spsk. olivenolie
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Rådgivningen på nettet
www.scleroseforeningen.dk/netraadgivning
Scleroseforeningens rådgivningspanel er et gratis tilbud for mennesker, som er berørt af eller interesseret i
sygdommen sclerose. Du kan stille spørgsmål om alt, der vedrører livet med sclerose. Vi har rådgivning inden for 19
forskellige ekspertkategorier. Du kan også læse svar fra vores eksperter på spørgsmål, som andre har stillet.

Hvordan får vi gang i sexlivet igen,
efter at min mand har fået topkateter?
Vil du give os et rigtig godt råd? Min
mand og jeg er gået fuldstændig i stå med
vores sexliv. Vi har slet ikke været sammen i år,
og vi er ret skræmte over, at han har fået topkateter gennem maven – især mig.

Else Olesen er
uddannet sygeplejerske, sexolog,
autoriseret specialist
i sexologisk rådgivning, parterapeut
og eksamineret
psykoterapeut.
Derudover er hun
underviser i sygdom
og seksualitet og
forfatter til bøgerne
»Når kærligheden
bliver svær« (for patienter og pårørende)
og »Når rådgivning
bliver svær« (for
sundhedspersonale).
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Det er ikke mange oplysninger, du giver
mig, men jeg skal svare så godt, jeg kan, og
så er du velkommen til at skrive igen, hvis du
ikke synes, du har fået svar på det hele.
Du skriver, at din mand har fået topkateter,
og jeg kan sagtens forstå, at det skræmmer jer.
Det kan være svært at forholde sig til og forlige
sig med, specielt hvis man synes, det er ubehageligt at se på eller røre ved eller bare være i
nærheden af. Derfor er det vigtigt først og fremmest at blive fortrolig med kateteret, og derfor
vil jeg foreslå en lille øvelse. Det er vigtigt, at din
mand starter med at lave den alene, hvorefter I
laver den sammen. Øvelsen kan også bruges til
at blive fortrolig med andre forandringer i kroppen, som sclerosen forårsager.
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Øvelsen går ud på at blive fortrolig med sig
selv og sit udseende. For hvis man ikke kan
holde ud at se på sig selv eller røre ved sin egen
krop, kan det blive rigtig svært at få seksualiteten til at fungere. Start derfor med at kigge på
dig selv. Kig på noget, du godt kan lide ved dig
selv, og når du har gjort det i et stykke tid, skal
du begynde at røre ved dig selv – specielt der,
hvor kroppen er forandret, og altså i det her tilfælde der, hvor kateteret sidder. Kig godt på
det og få alle detaljer med; hvor det sidder, og
hvor det går ind i kroppen. Mærk det område på
maven. Læg hånden på området og træk vejret
dybt. Mærk, hvordan slangen føles. Ikke mere
end det. Når du kan det uden at føle ubehag,
kan du gå videre til langsomt at berøre området. Formålet er, at du bliver fortrolig med forandringen, og når du har forsonet dig med den,
kan du invitere din partner ind i øvelsen. I starten skal hun kun kigge på dig, og når hun kan
det, kan hun prøve at berøre området. Dernæst
kan hun begynde at fokusere på andre områder,
og her vil jeg foreslå, at I anvender intimøvelsen ved sygdom, som I kan finde på min hjemmeside elseo.dk. Hvis I søger på mit navn på
Scleroseforeningens hjemmeside, dukker der en
masse klummer op, jeg har skrevet, f.eks. »Vejen til en ny seksualitet« og »Bliv ven med din
krop og få bedre sex«, som jeg tror, I vil kunne
få glæde af.
Når du nævner topkateter, tænker jeg på, om
han mon også har problemer med rejsningen?
Hvis det er tilfældet, er der flere måder at afhjælpe det på, og jeg vil derfor anbefale ham/jer
at blive henvist til en af de offentlige sexologiske
klinikker i Danmark. Hjælpen der er gratis. Derudover kan det være svært at starte, hvor man
slap, når intimiteten har været fraværende i en
længere periode. Derfor er et vigtigt, at I lige-

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

som starter »forfra«. Der kan intimøvelsen være
en stor hjælp, også fordi kroppens erogene zoner nemt forandres som følge af sclerosen. Det
er vigtigt, at I ikke fokuserer på, at det hele bare
skal fungere fra starten. Det kan tage tid at finde
hinanden og seksualiteten igen, det er helt naturligt. Derfor er det første mål ikke sex og samleje, men blot at være intime sammen igen. Sex
og samleje kan sagtens være det endelige mål,
men lige nu er det de små skridt, der tæller.
Start eventuelt med at kysse dagligt. I mange
forhold forsvinder de dybe, inderlige kys stille
og roligt med tiden og afløses af mere uperson-

lige tantekys, og det er synd, for det er en dejlig og god måde at være intime sammen på, og
de dybe kys udløser lykkestoffer i hjernen. Der
skal ikke være noget mål med kyssene, kys bare
for kyssets skyld og mærk efter, hvad der sker
med jer, når I også laver intimøvelsen jævnligt.
Fokuser på de små fremskridt og glæd jer over,
at I kommer tættere på hinanden. Når I går videre med øvelserne, kan I næsten ikke undgå at
komme tættere på hinanden, blive mere intime
og måske få lyst til endnu mere. Men husk at
give det tid; I må ikke forcere noget. Gå videre,
når det føles rigtigt for jer begge to.

Virker tranebærjuice kun uden tilsat sukker?

Tobias Schmidt
Hansen er uddannet læge og
praktiserer, hvad der
kaldes »integreret
medicin«. Det er en
medicinsk filosofi,
hvor man forsøger at
kombinere de bedste
aspekter inden for
den almindelige medicin med det bedste
fra den alternative
medicin.

Jeg lider af sclerose med deraf mange
blærebetændelser. I går talte jeg med sygeplejersken hos min læge angående forebyggende
brug af tranebær. Hun sagde noget, som er nyt
for mig: Du må kun bruge tranebær uden tilsat
sukker, ellers virker det ikke. Mener I også, at
tranebær kun kan bruges som forebyggende
uden sukker?
Tranebærs evne til at forebygge urinvejsinfektioner kommer fra dets røde farvepigmenter, som hæmmer bakteriers evne til at
sætte sig fast på blærevæggen. Sukker påvirker
ikke denne egenskab, men det er altid bedst at
undgå for meget unødigt sukker.
Generelt set er der, når man køber tranebærjuice, rigtig meget sukker i og ganske lidt af de
gavnlige røde farvepigmenter.
Derfor anbefaler jeg, at man ideelt set køber

hele frosne tranebær. Her kan man nemt blende
en håndfuld med lidt vand og så tilsætte det naturlige sødestof sukrin for en velsmagende og
langt mere potent forebyggelse. Tranebær er
som bekendt ret sure i det, så det kan være nødvendigt med 6-8 teskefulde sukrin.
Det er muligt at lave til et par dages forbrug,
da det holder sig fint i køleskabet. På denne
måde vil man kunne få den fulde gavn af tranebærrene, og man vil kunne klare sig med et glas
dagligt. Ved blot at drikke den færdigkøbte juice
skal man som minimum have 2-3 glas dagligt,
før det kan forventes at have effekt.
Generelt set er effekten af tranebær til forebyggelse af urinvejsinfektioner nok ganske begrænset, men hvis man får de hele bær, er der
også andre gavnlige sundhedsvirkninger, og det
er jo heldigvis noget af det mere velsmagende
medicin. Jeg ser derfor stadig god mening i at
give det et forsøg.
Scleroseforeningen · Nr. 3 · 2017
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ORDET »FANGER«
KØRER PENGE IND
TIL FORSKNING I
SCLEROSE
Ordet Fanger, Scleroseforeningens nyeste event med
Dennis Ritter som frontfigur og ivrig fundraiser, tog
turen fra København til Düsseldorf den 27. juni med
det ene formål at fundraise penge til forskning i sclerose. Go’ morgen Danmark havde takket ja til at sende
holdet på 30 ryttere af sted, og derfor blev den 736 kilometer lange tur mod Düsseldorf kickstartet ved TV
2’s Go’ morgen Danmark-studie på Hovedbanegården i
hjertet af København.
Siden starten af 2017 har rytterne på holdet
fundraiset individuelt, og selve eventet blev taget godt
imod på sociale medier og i den trykte presse. Sammenholdet mellem rytterne var unikt fra dag et, og det
skyldtes måske Dennis Ritters klare udmelding om, at
Ordet Fanger handler om sammenhold og fundraising
– og ikke enkeltstart og spurt på de tyske veje.
Det samlede fundraisingresultat er ikke endeligt opgjort, men i skrivende stund har Ordet Fanger
fundraiset knap en halv million kroner.

Kolesterolmedicin mod
sekundær progressiv sclerose
Allerede for tre år siden
konkluderede et fase 2-studie,
at en gennemtestet medicin,
som hundredtusindvis af danskere allerede får, bremsede
invaliditet og udviklingen af
hjernelæsioner samt øgede
livskvaliteten hos patienter

med sekundær progressiv
sclerose.
Det drejer sig om den
kolesterolsænkende medicin
Simvastatin.
Nu er det endelig lykkedes
forskere fra University College
London at skaffe penge til et

Læs meget mere her:
www.scleroseforeningen.dk/blad173-progressiv
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afgørende fase 3-studie om
Simvastatin og sclerose. Studiet, der skal involvere knap
1.200 patienter, kommer til at
koste svimlende 50 millioner
kroner og begynder at rekruttere patienter denne sommer
på 30 britiske hospitaler.

Camps 2017
Vil du møde andre med sclerose eller pårørende?
Så har Scleroseforeningen en hel række camps
i løbet af efteråret. Læs mere og tilmeld dig her:
www.scleroseforeningen.dk/medlemstilbud
Tilmeldingen er allerede åben for flere af arrangementerne.

Hjernestamceller hos
patienter med primær
progressiv sclerose mangler
evnen til at
reparere nerveskader
Et nyt forskningsprojekt fra
University of Connecticut i
USA har afsløret, at hjernestamceller fra personer med
primær progressive sclerose
helt mangler evnen til at reparere nerveskader i hjernen.
I forsøgsdyr med nerveskader
begyndte transplanterede
stamceller fra raske personer
straks at gå i gang med at reparere de ødelagte områder.
Men stamcellerne fra patienter med primær progressiv
sclerose gjorde ingenting.
»Det var som at sende
hæren ind for at tøjre uroligheder, og i stedet satte de sig
alle ned og spiste frokost,«
forklarer neurobiologen Dr.
Stephen Crocker med en rammende metafor i en pressemeddelelse.

Samtidig så forskerne, at
flere typer lægemidler, der er
under udvikling mod progressiv
sclerose, formåede at gøre det
samme: Lægemidlerne stimulerede de myelindannende celler til at modne sig og dermed
reparere nerveskader i hjernen,
når de blev blandet sammen
med stamceller fra raske.
Men på samme vis skete
der noget overraskende, når
lægemidlerne blev tilsat
stamceller fra patienter med
primær progressiv sclerose:
Nogle lægemidler satte gang
i nogle patienters stamceller,
men ikke andre patienters.
Som en af forskerne bag
studiet udtalte:
»Stamceller fra raske personer er alle ens, og stamceller fra
patienter med primær progres-

siv sclerose er alle svækkede –
men på hver deres måde.«
Det tyder på, at den
underliggende årsag til
primær progressiv sclerose
er forskellig fra person til
person, og at nogle lægemidler, der er blevet kasseret
som ineffektive, kan virke på
nogle personer med primær
progressiv sclerose, selvom de
ikke virker på alle.
Planen er nu, at forskerne
vil fortsætte med at teste
lægemiddelkandidater på
individuelle patienters stamceller. Håbet er, at læger i
fremtiden kan være i stand til
at behandle primær progressiv sclerose på individuel basis
med skræddersyet medicin
afstemt den enkelte patients
stamcelleaktivitet.

250.0
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Erstatning
i to sager
om arbejds
prøvning
Kommunerne kan ikke omkostningsfrit trække sager om
arbejdsprøvninger i langdrag. Det
fastslår domstole i to nye sager,
hvor kvinden i den seneste fik
tilkendt 250.000 kroner i erstatning. Læs mere om afgørelsen her:
www.scleroseforeningen.dk/
blad173-erstatning.
»De her afgørelser glæder mig.
En stor ros til de advokatfirmaer
og domstole, som er begyndt at
tage den her type sager. Vi håber,
at kommunerne kan begynde at
lære af den her slags sager,« siger
ledende socialrådgiver i Scleroseforeningen Nadia Buchard.
Scleroseforeningen · Nr. 3 · 2017
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GLAD
LOTTERIVINDER FUNDET
Randi har selv sclerose, og da hun
læste om Scleroseforeningens
årlige lotteri, hvor alt overskud
går til forskning i sygdommen,
kastede hun fem hundrede kroner
efter det. Egentlig ikke fordi hun
havde nogen forhåbning om at
vinde, men fordi hun ønsker at
støtte forskningen, når hun kan.
Resultatet blev alligevel, at Randi
vandt intet mindre end 100.000
skattefrie kroner.

»Hvis man kan gøre noget,
der kan holde den her sygdom
nede eller, endnu bedre, helbrede
den, så vil det jo være fantastisk,«
fortæller Randi.
»Jeg vil da langt hellere være
rask end noget andet – det tror
jeg, at de fleste mennesker med
sclerose vil. Derfor besluttede min
mand og jeg hurtigt, at foreningen
skal have noget af min præmie tilbage til forskning,« forklarer hun.

Derudover stod familien allerede med planer om en tilbygning
til huset, så den store gevinst
falder et sted, hvor der bliver brug
for den.
Et stort tillykke til Randi fra
Scleroseforeningen
– og et stort tak til alle jer,
der har deltaget i lotteriet og
på den måde støttet forskningen i sclerose.

Cykelnervens
første hovedsponsor
Medio juni drog Cykelnerven af
sted mod Frankrig for fjerde gang.
Det hårde fundraisingløb blev
skudt i gang fra den franske by
Aix-les-Bains, og allerede første
dag ventede den berygtede Kongeetape. Fire dages bjergcykling
og seks af de afgørende Tour de
France 2017-stigninger skulle de
250 ryttere kæmpe sig igennem
ved årets Cykelnerven. Det var
hårdt, og der var ingen vindere,
men alle ryttere fortjente den
gule førertrøje, da cykelløbet
samtidig var kulminationen på
mange måneders intensiv træning og ikke mindst fundraising til
forskning i sclerose.
Med på holdet var også
Cykelnervens første hovedspon50
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sor, Finans. Finans er JyllandsPostens erhvervssektion, og de
skriver udelukkende erhvervsjournalistik. Cykelnerven er en
oplagt platform til at netværke,
og den mulighed havde Morten
Kallmayer, erhvervsdirektør hos
Finans, fået øje på.
»Cykelnerven er en enestående chance for at netværke,
for cykelløb er en social sport,
hvor man tilbringer mange timer
ved siden af hinanden. Mange af
deltagerne er erhvervsfolk med
beslutningskompetence, som er
vores målgruppe, så jeg har store
forventninger til, at jeg møder
interessante erhvervsfolk i alle
afskygninger undervejs,« siger
Morten Kallmayer.

»Sclerose er en ofte overset
sygdom, og vi får som forening
stor glæde af, at også erhvervsmedier skaber synlighed omkring
sclerose og de fundraisingevents,
som Scleroseforeningen står bag.
Derfor glæder det mig, at Finans
vil være med til at sætte fokus
på sclerose,« udtaler direktør i
Scleroseforeningen Klaus Høm.

ROSES
DEN,
SOM
ROSES
BØR
»Vi er tit lidt sure
på kommunerne,«
siger ledende
socialrådgiver i
Scleroseforeningen
Nadia Buchard med
et grin og fortsætter:
»… men se nu
her, hvad jeg faldt
over den anden
dag. Kommunerne
skal jo offentligt
fremlægge, hvad
deres sagsbehandlingstider er. Og
det gør de da som
regel også. Men at
finde tiderne på
deres hjemmesider
kan være et sandt
helvede af og til. Og
så opdagede jeg,
da jeg en dag var
inde på Middelfart
Kommunes hjemmeside, at deres
sagsbehandlingstider ligger kun ét
klik væk fra forsiden. Jeg blev helt
imponeret. Altså
jeg ved da godt, at
det bare er en lille
ting, men man skal
jo også huske at
rose kommunerne,
når der er noget at
rose for …«
Måske kan din
kommune lære
noget af Middelfart
Kommune på det
her punkt?

Egenbetaling
i forsøgsordning
stadig uafklaret

Fødderne
talte vores sag
Der var god grund til at
hoppe i løbetøjet den 30.
april, for der blev velgørenhedsløbet YOU RUN afholdt.
Hvert år løbes der for en god
sag, og deltagerne bestem-

mer selv, hvilken sag de vil
støtte og oprette en indsamling for. I år løb 133 deltagere
for Scleroseforeningen.
I alt blev der samlet
135.484 kroner ind til

Der er åben for tilmelding til næste års YOU RUN den 1. oktober her:
youruncopenhagen.dk

Scleroseforeningen. Vi vil
gerne takke alle, der var med
til at gøre dagen fantastisk,
energifyldt og samle penge
ind til forskning i sclerose.

Den kommende forsøgsordning
med medicinsk cannabis, som
skal træde i kraft 1. januar 2018,
har stadig en række uafklarede
elementer. Et af dem handler om,
i hvor høj grad der vil blive egenbetaling på cannabisprodukterne
i ordningen.
Scleroseforeningen kæmper
i øjeblikket aktivt for, at egenbetalingen bliver så lav som muligt.
Vi mener nemlig ikke, at det skal
være økonomi, som afgør, om
folk må ty til billigere produkter
på det illegale marked i stedet
for at indgå i forsøgsordningen.
Og en ny undersøgelse foretaget
blandt mennesker med sclerose,
der har erfaring med cannabis til
medicinsk brug, viser, at omkostningerne ved den kommende
forsøgsordning har betydning
for alle de adspurgte, når de skal
beslutte, om de kan eller vil indgå
i forsøgsordningen.
Samme undersøgelse viser
også, at det har væsentlig betydning for de adspurgte, at cannabisproduktet, de indtager, bliver
så naturligt som muligt. Derfor
er dette ligeledes et område, der
er i fokus i Scleroseforeningens
arbejde frem mod 1. januar 2018.
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Noter
Ny og mere
tilgængelig
bro på vej
Inden sommerhøjsæsonen vil badebroen ved Dronningens
Ferieby have fået et »løft« med støtte fra Friluftsrådet.
Den nye bro bliver bygget af miljøcertificeret genbrugsplast og rustfrit stål, som stort set er vedligeholdelsesfrit.
Samtidig bliver stien ned til vandet dobbelt så bred og endnu
længere end tidligere, så to kørestole kan passere hinanden.

EN LÆSER SKRIVER:
»Har du talt med dit barn i dag?«
stod der med store bogstaver på
forsiden af sidste udgave af Lev med
SCLEROSE. Og det fik en læser til
at sende en lang mail til bladets
redaktion. Mailens afsender var
talepædagog og lærer Ole Flemming Pedersen – »faderen« til det
danmarkskendte klistermærke med
teksten »Har du talt med dit barn i
dag?« som vi netop refererede til i
bladets leder.
Ole Flemming Pedersen skriver i
sin mail, at han har modtaget vores
blad gennem mange år, og fortsætter derefter: »En stor, stor tak for en
fremragende artikel i dette nummer af Lev med SCLEROSE. Alene
formandens indledende beskrivelse
er en flot opstart til de efterfølgende
indlæg. Når man som jeg ofte sidder
i rådgivningssituationer og har tætte
samtaler med forældre, alene eller
par og børn, alene eller flere, så rammer disse indlæg meget præcis ind
i kernen. Ingen flade udsagn, ingen
postulater, ingen klamme følelsesmæssige tillægsord. Det hele
tager så hjertegribende realistisk
udgangspunkt i børn, deres forskellighed i alder, udvikling og personlighed. Det var både 1., 2. og 3. gang
opløftende at læse – for sådan siger
de, tænker de og føler. Godt gået!«

Et OK resultat
OK Benzins sponsoraftale med Scleroseforeningen giver løbende fine indtægter til foreningens arbejde. Sponsoraftalen betyder, at alle OK Benzinkort-ejere kan støtte Scleroseforeningen
med 6 øre for hver liter benzin,
de tanker – uden at det koster
dem en krone. OK betaler nemlig
hele beløbet. Får du leveret el via
OK, eller har du dit mobilabonne52
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ment hos dem, kan du som noget nyt støtte endnu mere, uden
at det koster dig noget.
I foråret 2017 har OK Benzin således indbetalt 22.526 kroner til
Scleroseforeningen. Tak for det! Vil du hjælpe med at få beløbet til
at stige, så læs mere om, hvordan du gør det, her:
www.scleroseforeningen.dk/blad173-OK

PACEMAKER
SÆTTER
GANG I
BENENE
Det virker som magi. Med et par tryk på en fjernbetjening bøjer og løfter den 25-årige Sofie Mikkelsen pludselig sit ben for første gang i 16 måneder,
efter at hun har været lam og kørestolsbruger
siden en trafikulykke i julen 2015.
Sådan så det ud i et indslag i TV Avisen i
foråret om en ny banebrydende teknik, hvor den
franske kirurg Marc Possover indopererer en
pacemaker og elektroder i bækkenet på lamme
patienter med rygmarvsskader. Princippet er, at
en ganske svag strøm fra pacemakeren kontakter
elektroderne, der så stimulerer de nerver, der
går ned i musklerne i hoften og knæene. Stimulationen skal gerne gøre musklerne aktive igen,
så personen med tiden selv får kontrol over dem.
Med en trådløs fjernbetjening kan patienten selv
kommunikere med pacemakeren.
Teknikken kan med tiden også blive en
gevinst for sclerosepatienter med plaks i nakke
og rygmarv (spinal sclerose) og til patienter med
tranversal myelitis. Et forskerhold på Vestdansk
Center for Rygmarvsskade vil til efteråret starte
et forsøg med 20 rygmarvsskadede patienter.
»Det her har perspektiv ikke bare for mennesker med rygmarvsskade, men også for andre
typer af neurologiske sygdomme, hvor rygmarven
rammes, herunder sclerose,« siger overlæge og
forskningsleder Helge Kasch og uddyber:
»Det er særligt personer med rygmarvssclerose og plaks i den lavere del af rygmarven, der muligvis kan få gavn
af pacemakeren. Det er vigtigt
for effekten, at hjernen er så
intakt som muligt, så der er nok
raske nerveforbindelser til at
reagere på stimuli.«

MS Bike Challenge
blev en kæmpe succes
Lørdag den 6. maj samledes
125 ryttere fra hele Danmark
for at deltage i MS Bike Challenge – Danmarks længste
cykelløb arrangeret af Scleroseforeningen. 21 hold havde
taget udfordringen op og stod
klar tidligt om morgenen for
klokken 08 at begive sig ud på
den 737 kilometer lange rute
fra København til Skagen og
dermed sætte det endelige og
meget fysiske punktum for flere
måneders trænings- og indsamlingsindsats.
Deltagerne havde 30 timer
til at gennemføre, og der skulle
derfor cykles både dag og nat.
Fundraisingløbet kalder på
endnu en gentagelse i 2018, for
der blev indsamlet fantastiske
382.000 kroner, samtidig med at

deltagerne fik en god og udfordrende cykeloplevelse gennem
det brogede danske landskab
med masser af kammeratskab
og kilometer til benene.
Vinderen af titlen som Årets
hold blev Team Miles for Smiles.
Holdet vandt ikke, fordi det var
det hurtigste, men fordi det er
det hold, der har indsamlet flest
penge til forskning i sclerose.
Team Miles for Smiles
består af Eva Synnestvedt og
Benjamin Alexander.
Næste år kan du også cykle
med, og startskuddet går den
5. maj.

Læs mere på:
mschallenge.dk
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Det sker!

Ny badebro

Oplev en fantastisk
sensommer på
Djursland

Temaferier i Dronningens Ferieby
Vores nabo, Aarhus, er kulturhovedstad i 2017, Djurs Sommerland har fået Europas
hurtigste og længste rutchebane, og Dronningens Ferieby tilbyder flere forskellige
temaferier – så her er alt hvad hjertet begærer.
Har I lyst til at ride, slippe kreativiteten løs på malerkursus eller blive
forkælet fra morgen til aften på vores weekendophold, så se her:

Weekendophold med forplejning 22.-24. sept. 2017
En weekend for det voksne publikum med fællesskab, hygge, god
mad og mulighed for en svingom lørdag aften.
Vi sørger for følgende forplejning:
FREDAG Kaffe & kage + 2 retters menu
LØRDAG Morgenbuffet + 3 retters aften menu (m. musik og dans)
SØNDAG Morgenbuffet

Rummelige og
funktionelle feriehuse
» Soveværelse med 2 elevationssenge og direkte adgang til
badeværelse
» Badeværelse med gulvvarme,
fastmonteret badebænk og
flere hæve/sænke funktioner
» Værelse med udtræksseng
(140 cm bred) og en køjeseng

Pr. person ved 2 personer i feriehus DKK. 1.650,Pr. ekstra person i huset DKK 1.050,Legat kr. 800,- pr. hus hvis du har sclerose og er medlem af scleroseforeningen.

ovenover
» Stue/køkken: Gulvvarme, hæve/
sænke spisebord, køkkenbord
» Gæstetoilet og gang

SENSOMMERENS
ØVRIGE
TEMAFERIER:

RIDEFERIE: 14. – 17. september 2017
MALERKURSUS*: 5. – 8. oktober 2017
*Opfølgning på foregående malerkurser

Se mere på dronningensferieby.dk
Dronningens Ferieby 1, 8500 Grenaa, Tlf. 87 58 36 50, post@dronningensferieby.dk

» Terrasse med havemøbler
» Egen P-plads
5 huse har loftlift

Ferie uden forhindringer

Rådgivningen Telefon og mail
PSYKOLOGER

36 46 36 46
Dagligt 11-12

Ring 36 46 36 46 – telefontid dagligt kl. 11-12.
Vi kan også kontaktes pr. e-mail ved at skrive til psykologerne
på psykolog@scleroseforeningen.dk.
Mette Harpsøe Engel, ledende psykolog
Marianne Kjærem Nielsen
Michael Nissen
Dorte Larsen
Helle Gry Pedersen
Vivi Bach Pedersen (barsel)
Julie Sigsgaard
Yvonne Damm Mønsted
Anne Marie Troensegaard
Mette Sloth Huus
Birgit Nilsson
Margrethe Jungersen
Anette Refsgaard Olsen
Karen Nielsen

SOCIALRÅDGIVERE

36 46 36 46

Man.-tor. 8-16 · Fre. 8-14

Ring 36 46 36 46 og aftal tidspunkt for opringning af socialrådgiveren fra dit område – oftest inden for få dage. Socialrådgiverne kan også kontaktes via e-mail ved at skrive til
info@scleroseforeningen.dk. Der kan gå 3-4 dage, før du får
svar på e-mail. I forbindelse med ferieperioder eller sygdom
kan der gå længere tid.
Joan Vang Formidler også kontakt til psykologen
Marian Susse Knudsen
Inger Johnsen
Mette Mathiasen
Dorrit Due
Lotte Rørstrøm
Annette Køhler
Camilla Beyer-Nielsen
Janni Jensen

SCLEROSELINJEN

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

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

LÆGERÅDGIVNING

36 46 36 46

Man.-tor. 8-16 · Fre. 8-14

Har du spørgsmål om din sclerose? Så ring til Scleroseforeningen på tlf. 36 46 36 46 dagligt
kl. 8-16, fredag dog 8-14. Serviceafdelingen noterer navn og telefonnummer, hvorefter
lægekonsulent Sivagini Prakash ringer dig op en mandag mellem kl. 18.30-21.00.
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HUSENE I
DRONNINGENS
FERIEBY INDEHOLDER:
1 soveværelse med 2 elevationssenge
1 værelse med etageseng,
underste køje med udtræk til
140 cm
Kombineret stue og køkken
med brændeovn og smart-tv
1 badeværelse
1 gæstetoilet
Egen p-plads
Hjælpemidler kan forudbestilles.
Har du brug for hjemmepleje,
skal dette bestilles via din egen
kommune.
KRAV: En af forældrene har
sclerose og er medlem af Scleroseforeningen.
EGENBETALING: kr. 1.000,- for
ophold. Dertil kommer transportudgifter, egen husholdning,
lommepenge samt forbrug af el
og varme i huset.
ANSØGNING: Der er begrænsede pladser, så skynd dig at
udfylde ansøgningsskema på:
www.scleroseforeningen.dk/
uge42.
Her kan du også læse mere om
den spændende uge.
Ansøgningsskema udfyldes og
returneres senest fredag den 28.
juli 2017 til: rejser@scleroseforeningen.dk. Svar på ansøgning
gives i uge 31.
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Efterårsferie
for hele familien i
Dronningens Ferieby
i uge 42 for kun 1.000 kroner

T

raditionen tro inviterer Scleroseforeningen børnefamilier til en hel
uges efterårsferie fyldt med aktiviteter i Dronningens Ferieby. Efterårsferien afholdes med støtte fra bl.a. foreningen Østifterne fra den
14. til den 21. oktober 2017.
Dronningens Ferieby ligger i dejlige omgivelser kun 100 meter fra Grenå
Strand. Husene blev totalrenoveret i 2015 og fremstår lyse og moderne.

KLUMMEN

Julia Fearrington er med egne ord:
»Kvinde, københavner, kone. Motionsfreak,
madøre, mor. Didaktiker, danser, Julia«.

Vi, de usynlige
V

i mødes ikke aktivt, kender ikke
hinanden. Nikker kun flygtigt til
hinanden på afsnit 2084, hvor
vi forveksles med pårørende til synligt
scleroseramte, som røber sig på drop, stok,
hjul og andre superkræfter. Men vi er her
også. I stort antal, faktisk. Oftest ses vi
bare ikke med det blotte øje; vi markerer os
sjældent som dem, vi også er.
Vi er en fraktion af Recidiverende
Remitterende Multipel Sclerose Under
cover Unit, men det er der ingen almindelige mennesker (og det ér vi), der kan forstå eller huske, så kald os bare Usynlige
Scleroseramte (US for nemhedens skyld).
Os får den ufrivillige følgesvend ikke helt
bugt med, på trods af at han er en uinviteret pragmatisksindet bekendt, som i alle
livets beslutninger stiltiende sidder med til
bords og småfrelst minder os om at sætte
pris på alt det gode lige nu.
For 12 år siden blev jeg optaget, men
først fem-otte år senere klar over, at jeg
var US. Jeg troede indtil da, at min fremtid ville blive på sidelinjen i påtaget glæde
over, at mine endnu ikkeeksisterende børn
hvinende af fryd tumlede rundt med deres
far, mens jeg sad der i kørestolen. Jeg visualiserede den kraftpræstation, det ville
blive at udskille min identitet i to: krop og
sind. Kroppen ville støt visne, og det andet
mindre håndgribelige i et menneskevæsen

Du kan læse flere indlæg af andre bloggere på

kunne jeg ikke helt identificere. Ville jeg
overhovedet være mig, hvis jeg ikke længere kunne lege med?
Med nyere diagnosticerede venner og bekendte er jeg blevet klar over, hvor vigtigt
det er, at vi Usynlige Scleroseramte står
frem med billedet på, at det også kan være
okay at leve med sclerose. Et billede, man
som nydiagnosticeret kan gribe efter i det
brændende håb om et almindeligt og godt
liv, skræmmebilleder til trods. Vi har gode
liv. Gode liv med gode oplevelser og realiserbare håb og drømme om at leve aktivt,
længe og med glæde.
Jeg spejler mig i mine jævnaldrende og
erkender, at det kunne være meget værre
– også uden diagnose. Nogle har smadrede
knæ. Andre konstante rygsmerter og flere
mere eller mindre succesfulde operationer
i bagagen. Stadig andre invaliderende migræne.
Alle har deres lidelseshistorie.
Og vi med sclerose – særligt alle os usynlige, velsignet med milde sygdomsforløb –
bærer den byrde, det er at holde frygten fra
livet og anerkende, at vi hverken er døden
eller svære handicap nær.
Og dermed bærer vi måske også ansvaret
for omsorgsfuldt nuanceret at synliggøre for
nydiagnosticerede, at et liv med sclerose ikke
behøver at betyde slutningen på et dejligt liv.

u www.scleroseforeningen.dk/blog
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VIRKSOMHEDSGUIDE

Vil du også støtte magasinet Lev med SCLEROSE
og samtidig blive markedsført overfor
Scleroseforeningens 55.000 medlemmer?
Kontakt vores annonceansvarlige Sandi Keric
på telefonnummer 33 70 76 09.

Hou Søsportcenter

www.scleroseforeningen.dk

Fuldt tilgængelige feriehuse i smukke omgivelser
www.hou-seasport.com

•

+45 87 81 79 99

LoFric engangskatetre til
sikker og diskret RIK
fra Wellspect HealthCare.
Wellspect HealthCare
støtter med glæde
Scleroseforeningen.

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

NYHED!
NY HJEMMESIDE om sclerose
På MSguiden.dk finder du artikler om blandt
andet arbejdsliv, hverdagsliv og privatliv.
På MSguiden.dk kan du også hente
e-versioner (pdf) af de populære brochurer.
Hent fx “Fatigue ved MS” og “Mand med MS”.
Vi håber, du læser med, hvad enten du
selv har MS, er pårørende eller blot er
nysgerrig efter at vide mere om en af de
mest almindelige neurologiske sygdomme i
Danmark.

• Mere end 100 forskellige artikler

• Download relevante materialer
• Se indholdet på smartphone, tablet eller PC
• Brugervenligt design

GZDK.MS.17.05.0085/05.2017

• Alle artikler er skrevet i
samarbejde med specialister

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

Hvordan støtter
Merck bedst op
om MS-dagen?
Blandt de mange gode forslag var idéen om at sætte fokus
på MS-patienters kognitive evner – opmærksomhed,
hukommelse, sprog mm. Præcis dét forslag er blevet udvalgt.
Et af elementerne vil være at støtte Scleroseforeningen i arbejdet
med fokus på kognitive udfordringer.
Vi glæder os til at arbejde videre med dette.
For opdateringer kan du følge vores side på facebook

www.facebook.com/msdagen

