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Dropfod?

Annonce

Træning med
elektrisk
stimulering

Er din gangfunktion nedsat
på baggrund af dropfod
eller manglende knækontrol?

Vejledning,
instruktion, salg og
leje af udstyr.

Har du afprøvet, om et
hjælpemiddel med funktionel
elektrisk stimulering (FES)
kan bedre din gang?

Sådan kan en FES/
dropfodsstimulator
virke som hjælpemiddel:
1 En sensor i en kontakt placeret under
hælen registrerer, når foden løftes.*

2 Hælkontakten sender trådløst signal
til stimulatoren.*

3 Stimulatoren anvender funktionel

elektrisk stimulering (FES) og
overfører via elektroder på huden
elektriske impulser til nerven i benet.

FES/dropfodsstimulator
ODFS®PaceXL, WalkAide®,
MyGait® og Bioness®L300 (PLUS)

Kan ansøges som
hjælpemiddel.
Afprøvning og vurdering
uden omkostninger.

4 Musklerne i benet aktiveres, så foden
løftes og fod/knæ stabiliseres på de
rigtige tidspunkter under gang.

*Modellen WalkAide® fungerer uden hælkontakt.

Annonce

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

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

multipelsklerose.dk

ALL-DK-0348

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

LEDER

Af Christian L. Bardenfleth,
formand for Scleroseforeningen

Et blad
du har lyst
til at læse?
S

cleroseforeningen får af og
til kritik for, at de historier,
vi skriver i vores blad, handler om mennesker, der er meget
lidt påvirket af deres sclerose. At
de er for gode til at løbe, huske,
passe deres arbejde og bestige
bjerge. At der er for få kørestole i
bladet.
Kritikken komI det her blad har
mer fra dem, der er
vi forsøgt at tage
mere mærket af defat på et af de mere
res sclerose og ikke
faktaprægede sygdomskan genkende sig
spørgsmål, nemlig overselv i de mennesker,
gangen fra attakvis til
vi portrætterer.
sekundær progressiv
Men vi får også
sclerose. Hvornår sker
af og til at vide, at
det, og hvordan definerer
vi har en potentiel
lægerne overgangen?
læserskare af yngre,
friske MS’ere, som
aldrig åbner vores blad. Fordi vi
skræmmer dem væk. Fordi vi udgiver et blad fyldt med mennesker i kørestole.
Målgruppen er lige så differentieret som EDSS-skalaen*, og
det er ikke muligt hver gang at
ramme alle. Det er ikke muligt
at favne alle målgrupper i hvert
blad. Derfor beder vi som altid
om, at I vurderer og dømmer vo-

res blad baseret på alle udgivelserne i fx det seneste år.
Vores mål for bladet er, at folk
har lyst til at læse det, og at så
mange læsere som muligt skal
finde noget, der er inspirerende
for dem. Både dem, der rationelt
leder efter faktabaseret nyt om
sygdommen – og dem, der leder
efter håb.
I det her blad har vi forsøgt
at tage fat på et af de mere faktaprægede sygdomsspørgsmål, nemlig overgangen fra
attakvis til sekundær progressiv sclerose. Hvornår sker det,
og hvordan definerer lægerne
overgangen?
Vi har haft mange etiske
overvejelser om emnet, men mener, at det kan præsenteres på en
sober måde, der stadig bevarer
håbet for vores mange læsere
med sclerose. Døm selv på
siderne 14-30.

»Overgangen er sket, når
der kan konstateres en
målbar sygdomsforværring
uden attakker. En målbar
forværring er typisk et trin
eller måske et halvt op
på EDSS-skalaen*. Og det er
som regel en forværring,
der handler om, at ens
gangfunktion aftager.«
Per Soelberg Sørensen,
professor

* Expanded Disability Status
Scale – graden af blivende
handicap ved sclerose på en
skala fra 1-10.

PS: Har du respons til
bladet, kan du altid
kontakte redaktøren
Lotte Skou Hansen på
red@scleroseforeningen.dk.

Dette blads forside er valgt af vores medlemmer. Se afstemningen og debatten på
Facebook, og læs historierne bag de to billeder valget stod imellem her i bladet.
Følger du os ikke allerede på Facebook, så find os ved at skrive »Scleroseforeningen« i Facebooks søgefelt.
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SPIRIT Lev bedre med MS
er et online program
til dig, som har MS
Du kan gratis tilmelde
dig programmet på
www.msguiden.dk

DK-MSC-15-09-01

Lær teknikker og øvelser
online til at håndtere
negative tanker,
reducere stress og
opnå øget livskvalitet
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VÆRD AT VIDE –
FOR DIG MED MS

SE
MULTIPEL SCLERO
OG TRÆTHED
AN MAN LEVER
– EN BOG OM HVORD

THED

MED SCLEROSETRÆ

MULTIPEL SCLEROSE

live
your
life

thed_omslag_tryk.indd

14747 Sclerosetræ

live
your
life

Se mere på:

OG TRÆTHED

I informationsfolderen kan du læse og
få gode råd og vejledning om multipel
sclerose og træthed. Du kan få folderen
udleveret hos din MS-sygeplejerske på
din lokale klinik.
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Familiemedlemskab 460 kr. årligt
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organisation, der arbejder for indsamlede midler. Foreningen
har ca. 55.000 medlemmer og bidragydere og ca. 800 frivillige.
Protektor: Hendes Majestæt Dronning Margrethe
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KORT NYT Royalt

besøg i
Dr. Ferieby
Dronningens Ferieby, Europas største handicapvenlige
feriecenter, kunne i august
måned fejre 25-års jubilæum.
Det blev fejret med kongeligt besøg af Hendes Majestæt
Dronningen. Samtidig fejrede
man også, at renoveringen af
feriebyens 44 feriehuse er blevet færdiggjort i år. En modernisering, som en stribe fonde
har hjulpet med at finansiere
– 38 millioner kroner har det
kostet. Og ikke mindst blev

Udnyt dit
skattefradrag

dagen brugt til at fejre dronningens 75-års fødselsdag tidligere på året og afsløre hendes
gave fra Scleroseforeningen.
Gaven var et utraditionelt
dronningeportræt af Mads
Hjort alias Hjortefar, portrættet er lavet af 3.364 stofpuder
i 21 forskellige farver efter et
portræt af Rigmor Mydtskov.
Gaven er sponsoreret af en
række lokale virksomheder,
samarbejdspartnere og privatpersoner.

Genoptryk af
»Indimellem taber
jeg salatskålen«

Du kan trække op til 14.800 kroner fra i skat, hvis du støtter foreninger (§ 8A). Hvis du specifikt støtter forskning,
er der intet øvre loft (§ 8H). Du kan benytte begge muligheder i samme indkomstår.
For virksomheder gælder samme regler og beløbsgrænser.
Alle bidrag skal være registreret hos foreningen den
31.12.2015 – vær dog opmærksom på, at overførslen kan
tage nogle bankdage. Vi anbefaler derfor, at du støtter os
senest den 28.12., hvis du vil have fradraget i år.
Vi skal have CPR- og CVR-numre senest 10.01.2016
og indberetter automatisk, medmindre andet er aftalt.
Kontakt Scleroseforeningen på 36 46 36 46 for at opgive
dit CPR-nummer. Har du fået fradrag de seneste år eller
frabedt dig det, behøver du ikke at foretage dig noget.

Bogen »Indimellem taber jeg salatskålen« har
været i restordre i vores webshop, men nu er
den blevet genoptrykt.
Det betyder, at du igen kan bestille bogen
ganske gratis mod at betale porto og ekspedition.
Bogen består af otte unge menneskers historier
om, hvilken rolle sclerose spiller i deres liv i forhold til en lang
række emner, som er tæt forbundet med at leve livet som ung:
venner, kærester, sex, børn, uddannelse, arbejde, fremtiden …

Læs mere på www.scleroseforeningen.dk/
træk-dit-bidrag-fra-i-skat

Bestil bogen her
www.scleroseforeningen.dk/shop
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Mere end 2,3 millioner
mennesker lever med
sclerose verden over; over
1 million af dem lever med en
progressiv type af sygdommen.
Kilde: Brochuren »Changing the
lives of millions« udarbejdet af
den internationale Progressive MS Alliance

SCLEROSEFORENINGEN
HOLDER LUKKET I
JULEN, MEN ...
Scleroseforeningen holder lukket fra og med den
24. december til og med den 3. januar 2016.
Får du et akut problem mellem jul og nytår, kan du
bruge vores vagtordning. Uanset hvor i landet du bor,
vil der være mulighed for i akutte situationer at kontakte en socialrådgiver, en psykolog og Scleroselinjen,
der bemandes af mennesker med sclerose.

Læs mere på forsiden af
www.scleroseforeningen.dk,
når vi nærmer os jul.

KONTINGENTSTIGNING
Som følge af en beslutning i Scleroseforeningens
hovedbestyrelse hæves foreningens kontingenter
hvert år med fem procent. Satserne for 2016 bliver
dermed som følger:
Personligt kontingent
Familiekontingent

kr. 310
kr. 460

43,5 %

Ny bog om mestring,
mindset, bekymringer
og GLÆDE
»Den bekymring, der retter sig mod ting, vi ikke kan forudsige, det er den allerværste bekymring. Der er lavet en masse
undersøgelser af folk, der deltog på forskellig vis i 2. verdenskrig, og alt tyder på, at dem, der i det lange løb blev mest
medtaget, det var blandt andet de danskere, der sejlede på
Nordatlanten. De lå der i månedsvis på deres fragtskibe. Nedenunder i det mørke vand, et eller andet sted, var der tyske
undervandsbåde. Man vidste, at fik de øje på én, sendte de en
torpedo af sted, og så ville man gå ned med mand og mus i de
kolde, isfyldte nordatlantiske bølger. Under de her månedlange togter var der ikke et eneste tidspunkt, hvor man reelt
kunne slappe af. Det var udelukkende den knugende angst for
det mørke vand. Den fare, den trussel, der er mest skadelig
for sjælen, det er den, der er konstant til stede, og som først
giver sig til kende, når det er for sent.«
Citat fra bogen: »Find glæden – Du vælger selv dit mindset«.
Bogen udkommer på forlaget Frydenlund i midten af november
og er skrevet af Rikke Hedehus, der har sclerose.

TAKKEBREVE PÅ MAIL FREMOVER
Scleroseforeningen er løbende blevet
opfordret til at stoppe med at udsende
donationstakkebreve med posten for at
spare portoen.
Den opfordring har vi nu taget til os.
Det betyder, at hvis Scleroseforeningen

har din e-mailadresse, vil du modtage
vores takkebreve på mail fremover.
Derudover er det blevet besluttet, at
beløbsgrænsen for at få et takkebrev
bliver hævet fra 150 til 250 kr. Det gør
vi, fordi vi mangler mailadresser på

mange af vores bidragydere. Vi sender
derfor stadig mange takkebreve med
posten og kan spare penge ved at hæve
denne beløbsgrænse. Flere af vores
indsamlede midler kan dermed gå til
patientstøtte og forskning!
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Foto og billedtekst af Mads Bjørnsen: »Jeg har altid syntes, at zebraer er spændende
dyr, da ikke to zebraer har ens striber, og ungerne lærer morens og resten af flokkens
striber at kende, og derved kan de se forskel på flokkens forskellige medlemmer«.

TIL AFRIKA
MED SCLEROSE
Otte måneder i den danske livgarde, tre måneder i Sydafrika og en plads på dyrlægestudiet. 20-årige Mads Bjørnsen havde planlagt sin fremtid nøje for seks år siden. Men
kort før kufferten skulle pakkes til Sydafrika, blev alt sort.

M
Af Louise Bihl
Frandsen

ads Bjørnsen vågner en morgen derhjemme. Han har fri
nogle dage, inden han skal tilbage på Rosenborg Kaserne,
hvor han er indkvarteret som
rekrut. Det er, som om der er
en grå plet på det venstre øje.
Næste dag er pletten vokset, på
tredjedagen er det helt sort på
det venstre øje.
»Jeg bliver bange og forvirret,
og jeg ved slet ikke, hvad jeg skal
tænke. Jeg forstår ikke, hvad der
sker,« fortæller Mads, som i dag
er 26 år gammel.

Mads har fået et scleroseattak,
som har resulteret i en synsnervebetændelse på det venstre øje.
Billetten til Sydafrika er bestilt og
betalt, og om få måneder skal han
af sted.
»Jeg er tæt på at aflyse. Men
min familie synes, at jeg skal tage
af sted. ’Nyd det nu,’ siger de.«

Ambition om at gennemføre
Det ender med, at Mads tager af
sted til Sydafrika. Dengang var
det på en grupperejse med rejseselskabet Adventure Heart.
I dag, seks år og nogle attakker

Scleroseforeningen · Nr. 4 · 2015
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Foto og billedtekst af Mads
Bjørnsen: »Som noget helt exceptionelt fik vi lov til at undersøge en af de vilde hanelefanter
i Kruger National Park sammen
med det hold af wildlifedyrlæger,
som arbejder i parken. Efter at
elefanten er blevet skudt med en
bedøvelsespil, tager det cirka 20
minutter, før bedøvelsen virker
helt. Her lytter jeg til elefantens
hjerteslag.«

senere, er det på en rundrejse
som dyrlægestuderende.
Sammen med 80 andre
dyrlægestuderende fra hele
verden har Mads været tre
uger i Sydafrika og blandt
andet overværet en dissektion af krokodiller, undersøgt
vilde hanelefanter og fløjet i
helikopter.
Mads har tanker om at
specialisere sig i forskning/
biomedicin eller mindre husdyr.
»Min bachelor kommer til
at handle om stamceller, og
hvordan de kan blive til nerveceller,« siger Mads.
Til trods for de begrænsninger, sygdommen har givet
Mads, sætter han stor pris på
de oplevelser, han har fået
i Sydafrika. Og selvom studiet indimellem kan være ret
ambitiøst for en person, der
får attakker i tide og utide, er
Mads fast besluttet på, at han
kan klare det.
»Jeg har sat mig det mål,
at jeg gør det, så lang tid jeg
kan. Så må jeg jo blive smidt
ud, hvis det ikke går. Det er
lidt hårdt sagt, men sådan er
det,« siger Mads, der har været nødt til at tage et år om,
fordi han fik et attak i venstre
arm lige før en eksamen.
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Foto og billedtekst af Mads Bjørnsen:
»Et af de private reservater, vi besøgte.
Alle knoglerne er fra de døde dyr, som
rovdyrene har spist og derefter samlet ind.
Der gik ikke lang tid, fra den første grib var
landet, til hele området var fyldt med dem.«

Annonce

Nyt og
forbedret

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

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

STØTTE TIL

MØD BLOGGERNE
Følg dagligdagen med vores 6 bloggere

SPØRG EKSPERTEN
Stil et spørgsmål til Overlæge Peter Vestergaard Rasmussen fra Århus Sygehus

ALL-DK-0356 Oktober 2015

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

Læs mere om MS

Annonce

MAND med MS

Et magasin med fokus på mænd & MS.
Læs om træning, gadgets, biludstyr,
sex og parforhold
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4 mænd med MS fortæller
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af at være træt?

Sådan får du mere energi
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Vidste du det om MS?

12 genveje til mere
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Parforhold · Sex · Single · Far · Mad · Træning · Apps · Gadgets · Motor · Rejse · Videnskab

Medikidz

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

Fatigue ved MS

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

Sammen er vi stærkere

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

DK-MSC-15-09-05

Udleveres gratis på din lokale MS-klinik

FORSKNING
Mennesker
med sclerose
har ubalance i
tarmfloraen
I et nyt studie har japanske forskere påvist, at sclerosepatienter har langt færre immundæmpende bakterier i tarmen end raske personer.
I det netop publicerede japanske studie undersøgte forskerne forskellen på tarmbakterier i afføringsprøver fra 20 sclerosepatienter og 58 raske personer.
Resultatet viste en markant forskel på tilstedeværelsen af 21 bakteriearter i raske og sclerosepatienter. I særlig grad havde personerne med sclerose
langt færre tarmbakterier af typen Bacteroidetes og
Clostridia XIVa og IV, der er kendt for at have immundæmpende egenskaber.
Forskerne konkluderede derpå, at der er en væsentlig sammenhæng mellem en ændret tarmflora og
sclerose. Det er dog ikke muligt at vurdere, om det
er tarmfloraen, der har været med til at give patienterne sclerose, eller om tarmfloraen er anderledes,
fordi de har sclerose.
Det, man derimod ved, er, at sammensætningen af
tarmbakterier ikke er statisk fra fødsel til død, men i
stedet kan ændres ved omlægning af kost og livsstil.
Et dansk forsøg på Rigshospitalet er også på vej
med resultater om tarmfloraen hos mennesker med
sclerose. Det vil blive afsluttet om 1-1½ år.

Op på hesten!
Hvis man lider af sclerose og ikke er bange for store
dyr, så er det bare med at komme op på hesten. En
session af ridefysioterapi forbedrer nemlig ganghastighed, balance og koordination mere, end hvis man
vælger at træne på en bold.
Det viser en ny undersøgelse, som fysioterapeut
Mette Thomasberg Kobborg har foretaget i forbindelse med sin kandidatafhandling.

Du kan læse hele Mette Thomasberg Kobbergs
afhandling her:
www.scleroseforeningen.dk/blad154-ridning

Lille studie viser gunstig virkning
af træning mod sclerosetræthed
Selvom man ikke ved, hvorfor sclerosetræthed opstår, har flere
studier peget på, at det på en eller anden måde blandt andet skyldes, at immunforsvaret ikke fungerer, som det skal. Blandt andet
producerer mennesker med sclerose mere interferon end raske.
Men i et lille spansk studie observerede forskerne, at træning
kan reducere interferonniveauet i blodet. Både interferonniveauet
og patienternes træthed faldt nemlig under træningsperioden. Da
træningsperioden var ovre, steg begge dele igen.
Forskerne peger derfor på, at fysisk træning kan være gavnligt i
forhold til sclerosetræthed, men understreger også, at man er nødt
til at undersøge sammenhængen videre, da der er tale om et lille
studie med få deltagere.

MEDICIN MOD PRIMÆR
PROGRESSIV SCLEROSE
KAN VÆRE PÅ VEJ
»Det er en stor nyhed, det her!«
fastslår en begejstret Finn Sellebjerg, professor ved Dansk
Multipel Sclerose Center på
Rigshospitalet:
»Dette er indtil videre den
eneste behandling, der har vist
en mulig effekt mod primær
progressiv sclerose.«
I dag findes der ingen godkendt medicinsk behandling til
de patienter, der lider af primær progressiv sclerose.
Medicinen hedder Ocrelizumab og er et antistof designet
til specifikt at binde sig til og
hæmme aktiviteten af CD20positive B-celler; en type celler,
der er mistænkt for at have en
central rolle ved beskadigelse
af både myelinskeder og nerveaksoner.
»Vi har haft mange skuffelser i forsøget på at finde be-

handlinger mod primær progressiv sclerose. Så disse positive resultater har man håbet og
ventet på i lang tid,« fortæller
Finn Sellebjerg.
»Vi kender endnu ikke størrelsen af behandlingseffekten,
og om forskellen måske primært drives af en undergruppe
af patienterne,« forklarer Finn
Sellebjerg.
Ikke desto mindre kan de
sidste bekymringer, om at primær progressiv sclerose forbliver en uhelbredelig lidelse,
være fjernet. Vejen er i hvert
fald banet for en godkendelse af
produktet inden for en overskuelig årrække.
Såfremt behandlingen godkendes af myndighederne, vil
den formentlig kunne tages i
brug i Danmark i løbet af 2017.
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TEMA

ATTAKVIS OG
PROGRESSIV SCLEROSE.
DIAGNOSER, DER REJSER MANGE SPØRGSMÅL:
Hvornår overgår man typisk fra attakvis sclerose til sekundær progressiv sclerose?
Hvordan finder lægerne ud af, at man nu har sekundær progressiv sclerose?
Kan man gå »den anden vej« – altså få ændret sin diagnose fra progressiv sclerose til
attakvis sclerose? Er der nogen, der forbliver i den attakvise fase altid?
Læs med på side 16-29, hvor vi forsøger at besvare disse spørgsmål.
Du kan også møde Mette Cadovius (billedet), der har haft attakvis sclerose i snart 20 år.

14
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Diagnosen sekundær
progressiv stilles i bakspejlet
Fra sekundær progressiv sclerose
til attakvis sclerose
Vi tolererer ikke
uforudsigeligheden
»Jeg tænker
bevidst positivt«
Håbet om at forudsige
forløbet af sclerosen
Kvit smøgerne og udskyd
progressiv sclerose
»Jeg havde gået og tænkt, at
i morgen bliver det nok bedre«

16
20
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24
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28
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TEMA

DIAGNOSEN
SEKUNDÆR
PROGRESSIV
STILLES I
BAKSPEJLET
Overgangen fra attakvis sclerose til sekundær progressiv sclerose er
glidende og svær at tidsfæste nøjagtigt. Der kan gå år, før neurologerne
er helt sikre, og diagnosen kan i nogle tilfælde »rulles tilbage«

I
Af Louise Wendt
Jensen

princippet har man enten
attakvis eller sekundær progressiv sclerose. Og i princippet burde man kun kunne
bevæge sig fra attakvis til sekundær progressiv sclerose. Men
det er bare ikke så let at sige,
hvornår skiftet sker, og derfor
er neurologerne af og til for hurtigt ude med en diagnose. Og da

behandlingsmulighederne af betændelsen ved attakvis sclerose
hele tiden bedres, sker det af og
til, at en patient »omdiagnosticeres« fra sekundær progressiv
sclerose tilbage til attakvis. Det
forklarer Per Soelberg Sørensen,
professor på Dansk Multipel Sclerose Center (DMSC) på Rigshospitalet.

S
 YGDOMSAKTIVITET
OG SYGDOMSFORVÆRRING

EDSS*

Revideret karakterisering
Per Soelberg har siddet med i en
international gruppe i regi af den
amerikanske scleroseforening,
der i 2012/2013 arbejdede med at
revidere karakteriseringen af sclerosetyperne.
»Man kan sige, at grundelementerne er bevaret. Man taler
stadig om, at folk enten har at-

Attakvis sclerose uden
sygdomsaktivitet og uden
sygdomsforværring

Attak og/eller MR-aktivitet
Sygdomsforløb

* Expanded Disability Status Scale – graden af
blivende handicap ved sclerose på en skala fra 1-10.
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1 år

TID

MEDICIN PÅ MARKEDET

NY MEDICIN PÅ VEJ

Immunmodulerende medicin bruges til at bremse
antallet af attakker hos mennesker med sclerose.
Der er p.t. disse produkter på markedet i Danmark:

• Avonex
• Betaferon
• Plegridy
• Aubagio
• Tysabri
• Lemtrada
takvis sclerose, primær progressiv eller sekundær progressiv
sclerose. Men i stedet for at operere med typerne som en statisk
betegnelse, så er de udvidet med
forskellige underkategorier,« forklarer Per Soelberg.
Det betyder, at neurologerne
ser på, om man, som den type,
man er, har sygdomsaktivitet.

EDSS*

• Rebif
• Extavia
• Copaxone
• Tecfidera
• Gilenya

Er du nysgerrig på processerne bag, hvordan
et nyt lægemiddel bliver til, kan du læse meget
mere om det her:
www.scleroseforeningen.dk/blad154-medicin2
På side 13 her i bladet kan du læse om den
allerførste medicin, der nu er på vej mod primær
progressiv sclerose, og på side 46-47 kan du læse
om, hvordan den internationale Progressive MS
Alliance kæmper for fremskridt i behandlingen
af både primær og sekundær progressiv sclerose.

Det vil sige, om man stadig har
attakker eller får nye læsioner i
hjernen, som ses på en MR-scanning. Det kan man faktisk have i
større eller mindre grad ved alle
tre typer.
Samtidig vurderer neurologerne, om der er sygdomsforværring i form af stigning på den
EDSS-skala, som er med til at

pointsætte graden af ens handicapudvikling.
Som attakvis kan man altså
have attakvis sclerose uden sygdomsaktivitet og uden sygdomsforværring. Man kan have attakvis med sygdomsaktivitet, men
uden sygdomsforværring. Og attakvis med sygdomsaktivitet og
3
sygdomsforværring.

EDSS*

Attakvis sclerose med
sygdomsaktivitet, men uden
sygdomsforværring

1 år

Ny medicin skal gennem adskillige test og er
derfor længe undervejs. Her kan du se en liste
over næsten 20 slags medicin til sclerose, der i
øjeblikket befinder sig i fase 2 eller 3 og dermed
bevæger sig mod markedsføringstilladelser og
endelig godkendelse:
www.scleroseforeningen.dk/blad154-medicin

TID

Attakvis sclerose med
sygdomsaktivitet og
sygdomsforværring

1 år

TID
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TEMA

Per Soelberg
Sørensen,
professor

HVORNÅR?
Tidligere sagde man, at
den sekundære progressive
fase indtraf efter omkring
otte-ti år. I dag mener Per
Soelberg Sørensen, at der
snarere er tale om 10-15 år.

3 MR-scanning en gang om året

De samme underkategorier gælder, hvis man har enten primær
eller sekundær progressiv sclerose.
»Det betyder, at der nu er tale
om en dynamisk betegnelse af patientens tilstand, hvor man siger, i
hvilket tidsrum man har kigget på
patienten. Derfor skal patienterne
MR-scannes en gang om året, for
at vi kan bruge de her klassifikationer,« siger Per Soelberg.
Ellers ved man ikke, om der er
sygdomsaktivitet. Patienten kan
nemlig godt have oplevet, at der
ikke er nogle attakker, selvom der
er en masse nye læsioner på MRscanningen.
Så har man på et år ikke oplevet sygdomsaktivitet og heller ingen sygdomsforværring, er man
stabil i sin type. Har man der
imod oplevet sygdomsaktivitet og
i værste fald også sygdomsforvær-

Vil du læse mere om, hvad den internationale
gruppe kom frem til i 2013, kan du på følgende
link læse den videnskabelige artikel, som
gruppen skrev på baggrund af deres arbejde:
www.scleroseforeningen.dk/blad154international.
Artiklen er på engelsk.
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ring, er det spørgsmålet, om der
skal skiftes behandling ved den
attakvise type.
»Det afhænger selvfølgelig af,
hvor meget sygdomsaktivitet der
er. Er der tale om en enkelt læsion på MR-scanningen, så vil
man nok ikke gøre noget, for så er
det så lidt, at det højst sandsynligt
ikke vil afspejle sig i en sygdomsforværring de næste tre til fem år.
Er der derimod tale om tre-fire
nye læsioner eller om, at patienten har haft et større attak, så vil
man overveje en anden slags medicin,« siger Per Soelberg.
De overvejelser bliver dog altid
vejet op mod risikoen for større
bivirkninger, som ofte følger med
en mere intensiv behandling.

Ingen særlig markør for sekundær progressiv fase
Men hvornår overgår man så fra
at have attakvis sclerose til at
have den sekundære progressive
version af sygdommen?
»Der er ingen tjekliste som sådan. Overgangen er sket, når der
kan konstateres en målbar sygdomsforværring uden attakker.
En målbar forværring er typisk
et trin eller måske et halvt op på
EDSS-skalaen. Og det er som regel en forværring, der handler
om, at ens gangfunktion aftager,«
siger Per Soelberg.
Men en patients gangdistance
kan variere med tidspunktet på
dagen og med, hvordan patienten
ellers har det.
»Derfor siger vi som regel:
’Nu må vi lige se, om den her forværring er fortsat, næste gang vi
ses,’« siger Per Soelberg.
Der bliver altså tale om en afgørelse, der først kan ses i bakspejlet.
»Vi ville meget gerne have en
markør, så vi kunne sige: ’Nu sker
det’, men den findes ikke.«

Langstrakt proces
Der er altså tale om en glidende
overgang, som ikke kan tidsfæ-

stes præcis, og som ikke altid er
let at se.
»Vi ser sommetider patienter,
som har haft en række småattakker, hvor det enkelte attak er så
beskedent, at patienten ikke tæller det som et attak. Det vil sige,
at man står med en patient, der er
blevet dårligere, uden at der tilsyneladende har været attakker. Der
er det nærliggende at tro, at den
progressive fase har sat ind, og at
forværringen skyldes det,« siger
Per Soelberg.
I sådan en situation scannes
patienten. Er der mange nye læsioner på billedet, intensiverer man
som regel behandlingen og ser,
om patienten stabiliseres. Sygdomsaktivitet, der skyldes inflammation, kan nemlig behandles.
Men stabiliseres patienten ikke
med behandling, skyldes forværringen progression af sygdommen, og så er den progressive fase
sat ind.
»Den proces kan tage alt fra
et halvt år til to år, hvis man er i
tvivl,« siger Per Soelberg.

Diagnose kan rulles tilbage
Det faktum, at man de senere år
har fået mere effektive og intensive
mediciner til at behandle inflammation, betyder, at det er blevet
mere vigtigt at afgøre, om forværringen kan skyldes fortsat inflammation, og er dette tilfældet, kan
nogle patienter, der på et tidligere
tidspunkt er blevet klassificeret
som sekundær progressive få »rullet diagnosen tilbage«.
»Der er patienter, som har fået
at vide, at de har sekundær progressiv sclerose, hvor vi efter gennemgang af deres sygdomsforløb
og ny scanning har formodning
om, at de alligevel har attakvis sclerose. Når vi så behandler dem
med ny medicin, skrues deres
EDSS-score betydeligt ned, fordi
vi får bugt med nogle måske usynlige attakker, og de får mulighed
for at restituere sig,« fortæller Per
Soelberg.

Ingen stopregler
Derfor er neurologerne også varsomme med at indstille behandlingen af de nyligt diagnosticerede
sekundære progressive, og der findes ingen »stopperegler«.
»Vi stopper først, når vi kan se,
at sygdommen skrider fremad,
selvom vi behandler, og der ikke
længere er noget, der ligner inflammation på MR-billederne.«
Og så sker det altid i samråd
med patienterne.
»Vi stopper meget nødigt en behandling af en patient, hvis der fortsat er risiko for sygdomsaktivitet.«
For sclerose er en sygdom, der
aldrig sover.
»Og det er ikke smart, hvis der
pludselig kommer et attak, der er
foranlediget af, at vi har stoppet
behandlingen for tidligt,« påpeger
Per Soelberg.

Progressionen er
uhelbredelig i dag
Det er vigtigt at forsøge at holde
den sekundære progressive fase
stangen længst muligt eller endog
forhindre, at den indtræffer. Heldigvis tyder meget på, at den
medicinske behandling i den attakvise fase rent faktisk udskyder
den sekundære progressive.
»Vi har en klar fornemmelse af,
at der går længere tid, inden patienterne går over i den progressive fase, efter at vi har fået den
immunmodulerende behandling,«
siger Per Soelberg, der arbejder på
at bevise fornemmelsen ved hjælp
af Sclerosebehandlingsregistret og
Scleroseregistret.
»Vi har jo behandlet folk med
immunmodulerende medicin siden midt i 1990’erne. Ved at sammenligne deres udvikling med

folk fra før den immunmodulerende behandling, som vi har registreret i Scleroseregistret, kan
vi se, om folk, der får behandling,
overgår senere til at få progressiv
sclerose. Det håber vi at kunne
komme med en solid artikel omkring på et tidspunkt.«

I løbet af 2016 sætter vi
mere fokus på det faktum,
at de forskellige typer
sclerose ikke længere er så
afgrænsede og statiske, som
de har været.

MAN HAR HIDTIL ARBEJDET MED TRE RELATIVT STATISKE GRUPPER AF SCLEROSE.
ALLE MENNESKER MED SCLEROSE HAR INDTIL NU HAFT EN AF DISSE TRE TYPER AF SCLEROSE:

1

2

3

Attakvis sclerose: Ved attakvis
sclerose oplever man tydelige
sygdomsangreb, hvor nye symptomer viser sig, eller eksisterende symptomer forværres.
Når sygdomsangrebet klinger
af, aftager symptomerne helt
eller delvist. Et attak kan vare fra
enkelte dage til flere måneder,
men tager som regel fire til seks
uger. Resten af tiden forholder
sygdommen sig nogenlunde i
ro. Omkring 85 procent af alle
med sclerose diagnosticeres
med denne type af sygdommen.
Attakkerne kan – for de flestes
vedkommende – holdes nede
med såkaldt immunmodulerende
medicin.

Primær progressiv sclerose: Omkring ti til 15
procent diagnosticeres med denne variant.
Ved primær progressiv sclerose bliver symptomerne gradvist værre over tid i stedet for at
optræde som pludselige angreb, som man ser
ved attakvis sclerose. En tredjedel af dem, der
får primær progressiv sclerose, vil dog også
få et eller flere attakker i sygdomsforløbet.
Sygdomsudviklingen kan flade ud en tid, men
fortsætter typisk over en lang årrække. Der
findes p.t. ingen medicin, der går ind og behandler selve den progressive sclerose. Patienterne
tilbydes derfor typisk symptombehandlende
medicin, som kan hjælpe på enkeltstående
sclerosesymptomer som for eksempel smerter,
spasmer eller gangbesvær. For første gang
nogensinde er en ny medicin rettet mod selve
progressionen i primær progressiv sclerose dog
på vej. Læs mere om den på side 13.

Sekundær progressiv sclerose: Cirka
otte ud af ti mennesker med attakvis
sclerose overgår over en årrække til
at have sekundær progressiv sclerose. Det betyder, at de gradvist
opbygger et handicap og oplever et
tiltagende tab af førlighed. Attakkerne bliver færre i denne fase og vil
på et tidspunkt helt holde op, mens
sygdommen stadig udvikler sig, dog
nu i et mere jævnt tempo. Ligesom
det er tilfældet for primær progressiv
sclerose, findes der p.t. ingen medicin, der går ind og behandler selve
sygdomsudviklingen, når man har
progressiv sclerose. Patienterne fortsætter dog typisk på deres attakmedicin i en periode. Læs mere i artiklen på
disse sider om hvorfor.

Det er de tre ovenstående typer af sclerose, som professor Per Soelberg Sørensen som en del af en international
gruppe har været med til at opdatere. Læs om hvorfor, og hvad det betyder, i artiklen på disse sider.
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TEMA

FRA B TIL A:
Fra sekundær progressiv
sclerose til attakvis sclerose?
Carsten havde haft sekundær progressiv sclerose i syv år, da
lægerne pludselig vurderede, at han skulle begynde med immunmodulerende medicin, som ellers kun gives til attakvise patienter.

J
»

Af Lotte Skou Hansen

20

eg har læst din journal igennem, og jeg vil gerne tage den
op på en lægekonference.«
Sådan lød meldingen, da Carsten Wu Sønderskov en dag i
foråret 2014 mødte ind til en almindelig aftale – men med en ny
læge – på Rigshospitalet.
Carsten havde på daværende
tidspunkt haft diagnosen sekundær progressiv sclerose i syv år.
Altså den type sclerose, som langt
de fleste attakvise patienter overgår til efter en årerække.
Men da han mødtes med sin
nye læge igen, efter at hans sygdomshistorie havde været oppe på
lægekonference, var der overraskende og forvirrende nyt til ham:
»Vi er i tvivl om, hvorvidt du
har attakvis eller sekundær progressiv sclerose.«
Og den tvivl ville de lade »ham
komme til gode«, som Carsten
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husker formuleringen. Derfor
skulle han starte op på den immunmodulerende behandling
Tysabri.
Han fik med andre ord »rullet
diagnosen sekundær sclerose tilbage«, et fænomen, du kan læse
mere om på de foregående sider
her i bladet.

Diagnosen
Carstens sygehistorie blev indledt
af en nervebetændelse allerede i
1989, men han fik først diagnosen godt inde i det nye årtusinde,
hvor han efter en længere udredning endte på Rigshospitalet og
fik diagnosen sekundær sclerose.
»Jeg begyndte at få jag ned i
benet i 2007. Mit ene ben klappede sammen under mig, og jeg
havde så mange føleforstyrrelser
i min ene balde, at det føltes, som
om jeg havde en vibrerende mo-

biltelefon i baglommen. Jeg blev
MR-scannet og fik taget en rygmarvsprøve, og sammenholdt viste de to ting, at det var sclerose,
jeg havde,« fortæller Carsten.
Herefter kom han til en læge
på Rigshospitalets Dansk Multipel Sclerose Center.
»Jeg kan huske, at han sad og
regnede på, at jeg havde haft min
sygdomsdebut i 1989 – 17 år tidligere. Ud fra det, jeg fortalte, vurderede han, at det var sekundær
progressiv sclerose, jeg havde.«
Carsten blev dog alligevel opstartet i immunmodulerende behandling, hvilket neurologerne af
og til vælger.

Bivirkninger
Imidlertid havde Carsten så
mange bivirkninger af medicinen, at han valgte at stoppe med
den.

Vi er i tvivl om,
hvorvidt du
har attakvis eller
sekundær progressiv
sclerose.«
Sagt til Carsten Wu Sønderskov

»Det føltes som en konstant
influenza. Jeg havde det kun normalt i 2-4 timer, inden jeg skulle
tage medicinen, som jeg fik hver
anden dag. Det var for høj en pris
at betale, syntes jeg.«

Tvivl og tillid
Carsten fortsatte efter medicinstoppet med at komme til sine
årlige kontroller på Rigshospitalet, indtil 2014, hvor han mødte
sin nye læge.
»Jeg er så glad for hende, fordi
jeg føler mig tryg ved hende.
Hun siger, når hun er i tvivl om
noget, og det giver mig tillid til
hende. Jeg er ret sikker på, at mit
sygdomsforløb ville have været
anderledes, hvis jeg havde fået
hende som læge noget før. Jeg stoler på hende, men når det gælder
andre områder af sundhedsvæsnet, så er jeg blevet sådan, at jeg

dobbelttjekker alt, hvad jeg kan.
Jeg tænker over alt, hvad jeg bliver informeret om, og jeg sætter
spørgsmålstegn ved mange flere
ting, end jeg gjorde engang.«

Fire attakker på Tysabri
Desværre er Carstens historie
ikke en af de mirakelhistorier,
man af og til hører om, hvor hans
sygdom ser ud til at være blevet
slået helt ned efter opstart på en
ny immunmodulerende medicin.
»Jeg har haft fire attakker, siden jeg begyndte på Tysabri. Men
jeg tror på, at det skyldes, at jeg
har været i en meget stressende
periode af mit liv, fordi jeg har
opstartet min egen virksomhed.
Nu har jeg afhændet mit firma.
Jeg håber, at den ro, det vil medføre, sammen med medicinen
kan få mig på ret køl igen.«

LÆS MERE
I forbindelse med sit iværksætteri har Carsten fået
hjælp af Opfinderrådgivningen. En af rådgivningens
medarbejdere har skrevet
et blog-indlæg om Carsten.
Så hvis du vil være klogere
på Carstens opfindelse og
forløbet omkring den, kan du
læse med her:
www.scleroseforeningen.
dk/blad154-stok
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TEMA

Af Louise Bihl
Frandsen

Vi tolererer
ikke uforudsigeligheden
Aldrig har vi været så bange for at tabe kontrol, og aldrig har vi haft
så meget af den. Men kontrollen har en pris, som kan begrænse
vores liv, siger Scleroseforeningens psykolog Michael Nissen.

22
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D

et er helt naturligt at føle
sig magtesløs, når man
rammes af en kronisk sygdom som sclerose, understreger
psykolog i Scleroseforeningen,
Michael Nissen. For man ved
ikke, hvordan eller hvor hurtigt,
sygdommen vil udvikle sig for
den enkelte.
»For nogle udvikler sygdommen sig pludseligt og voldsomt,
for andre sker det langsomt og
gradvist. For alle gælder, at de resten af livet må leve i uvished om,
hvad morgendagen vil bringe«.

ver vi i højere grad målt på, hvad
vi har, og hvad vi yder og mindre
på, hvem vi er. Og særligt det gør
os sårbare overfor uforudsigeligheden.
»Jeg oplever som psykolog,
at det er meget vigtigt at få talt
om, hvordan uvisheden kommer
i konflikt med vores identitetsopfattelse. Billedet af det liv, vi
havde forestillet os«.
Michael Nissen fortæller videre om uforudsigelighed:
»Før i tiden havde vi nemmere
ved at acceptere, at vi ikke vidste,
hvad der ville komme til at ske.
Mere kontrol
Vi lagde det i Guds hænder. På
Kontrol – og især selvkontrol – er den måde prøvede vi heller ikke
meget centralt for det moderne
at styre eller kontrollere vores
menneske. Ikke mindst i den
skæbne i samme grad, som vi gør
vestlige kultur. Vi vokser op med
i dag«.
forestillingen om, at vi har frihed
Problemet i dag, som Michael
og masser af valgmuligheder.
Nissen ser det, bliver, at når det
I takt med at vi har fået mere
ikke lykkes at kontrollere livet, så
kontrol over vores eget liv, er
vender vi vreden og frustrationen
skrøbeligheden næsten blevet
indad – imod os selv, for vi burde
et uacceptabelt livsvilkår for det
jo have kunnet undgå det. Vi gimoderne menneske.
ver os selv skylden.
»Vi planlægger og forestiller
Vi har brug for kontrollen, for
os, hvordan vores liv skal se ud
ellers ville vi leve i kaos. Men i
om ti, tyve eller tredive år. Forvores tid er kontrollen hos mange
ventningen om, at det er noget,
blevet for voldsom. Mange er i
vi kan kontrollere, gør det meget
deres kontrols vold. Og det er
svært at acceptere, hvis
derfor vigtigt at finde
billedet ændrer sig,« siind til, hvorfor et menger Michael Nissen.
neske har haft brug
for at udvikle så meget
Presset er blevet
kontrol, for det er der
større, og værdierne
sandsynligvis en vigtig
har ændret sig.
grund til, mener MiI 1976 skrev Erich
chael Nissen:
Fromm bogen: »At
»Det, vi psykologer i
have eller at være«.
Scleroseforeningen kan
Her beskriver han
hjælpe med, er at gøre
nogle af de dilemmaer, Michael Nissen,
denne kontrol mere
som det moderne men- psykolog i Sclerofleksibel og levende«.
seforeningen
neske står i. I dag bli-

@NYE LIVS-VÆRDIER
Uvished fører forskellige reaktioner
med sig, og mennesker med sclerose går
ofte igennem forskellige erkendelsesfaser
i deres liv med sygdommen.
Som psykolog oplever Michael Nissen, at
mennesker, der accepterer uforudsigelig
heden som et grundvilkår i deres liv, og som
får bearbejdet deres store kontrolbehov,
ofte får nogle andre livsværdier:

Før i tiden var jeg typen, der skulle
have kontrol over alle elementer i
mit liv. Jeg havde det hele planlagt ud til
mindste detalje. Før jeg blev syg, kan man
vel sige, at jeg følte mig uovervindelig.
Efter jeg blev syg, måtte jeg erkende,
at jeg ikke kan kontrollere, hvad der sker i
fremtiden, og jeg må tage hver dag, som
den kommer. Jeg er blevet mere afslappet
og bedre til at gribe de muligheder, der
bliver budt mig«.
Katharina Paul, 23-årig studerende.
Fik sit første attak i 3. g.

Jeg er klart blevet mere forsigtig i
min planlægning. Jeg sørger altid for
at planlægge, så at der er plads til, hvis jeg
får det dårligt. Men det er så ubehageligt
ikke at vide, om det er i morgen eller om en
måned. Uvisheden har på en måde givet
mig en ensomhed i sindet, fordi det er
svært at snakke med nogen om mine
bekymringer. Omvendt har jeg lært at tage
én dag ad gangen og at mærke dybt efter i
kroppen hver dag og tage tingene, som de
kommer«.
Cassandra Hansen, 29 år.
Arbejder fuld tid som tjener.

3 GODE RÅD FRA PSYKOLOGEN
1 Forlang ikke af dig selv, at du kan kontrollere alt – og slet ikke livets skrøbelighed.
2 Arbejd på, at du kan bruge din kontrol konstruktivt, så den ikke modarbejder dig.
3 Vend vrede og frustration udad, og husk at fortælle andre, hvordan du har det.
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»Jeg tænker
bevidst positivt«
Tidligere sagde man, at attakvis sclerose typisk udvikler sig til sekundær
progressiv sclerose efter otte-ti år. I dag mener lægerne, at der gennemsnitligt går 10-15 år. Så Mette Cadovius slår statistikkerne, når hun snart
runder 20 år med diagnosen attakvis sclerose.

Mette Cadovius har redet gennem hele
sin barn- og ungdom. I dag rider hun
hver tirsdag på et ridecenter i nærheden
på »den skønne Sherudan« som et
supplement til sin anden træning. På
billedet nyder hun dog hestene hjemme
hos sin mor, der bor i nærheden.

24

Scleroseforeningen · Nr. 4 · 2015

46

-årige Mette Cadovius
tænker grundlæggende positivt om sin
sygdom og fremtiden med scle
rose. Hun har taget et valg om,
at hun ikke vil bruge energi på at
tænke negativt og bekymre sig.
Men før hun nåede til den erkendelse, skulle hun helt ned i et
sort hul af sygdom.
Tilbage i 2002 måtte den
voksne Mette Cadovius flytte
hjem til sine forældre. Hun var
lam fra navlen og ned og bundet
til en kørestol. Hun tog ting ud
af ovnen uden grydelapper med
forbrændinger til følge – for hun
kunne ikke mærke sine hænder.
Når hun skulle i bad eller på
toilet, måtte hendes mor hjælpe
hende. Mette Cadovius var nyligt
fraskilt, og hendes 8-årige søn var i
denne periode primært hos sin far,
for Mette kunne ingenting selv.
I dag går Mette Cadovius, så
selv det mest skarpe øje ikke kan
se noget gangbesvær.
Hun har droppet drømmen om
nogensinde at komme til at arbejde som butiksslagter, som hun
ellers er uddannet til. Men hun
har et bijob som supplement til
sin førtidspension hos en bager to
gange om ugen, går til ridning, har
en kæreste og et travlt og godt liv.
Hun har kunnet tage sig af sin nu
voksne søn og været den mor, hun
gerne ville være for ham.
»Jeg vil selv sige det sådan, at
jeg ikke er syg nu. Ikke når jeg
sammenligner det med, hvordan
jeg engang har haft det. Jeg har et
helt, helt andet liv nu.«

Snart 90
Tysabri-behandlinger
År 2002 var lavpunktet for Mette.
Hun havde fået diagnosen attakvis
sclerose i 1996 og var efter en god
periode på Betainterferon begyndt
at danne antistoffer, så hun ikke
længere måtte få den medicin, men
skulle skifte til en anden slags.
»Den nye medicin kunne slet
ikke holde min sclerose nede. Jeg
fik nærmest et attak hver eneste
måned i en periode. Jeg nåede
lige hjem fra hospitalet, så ramte
det næste attak mig. Jeg var så
dårlig. Til sidst sagde jeg til min

 LLE SCLEROSEFORLØB ER INDIVIDUELLE
A
– DERFOR ER MEDICINERINGEN DET OGSÅ.
Hvordan vil min sygdom udvikle sig?
Det er et af de spørgsmål, næsten alle
nydiagnosticerede patienter stiller.
Desværre er det meget svært at sige
noget om, når diagnosen stilles. Sclerose
er nemlig en sygdom med meget
individuelle forløb. Det skyldes, at
sygdomsangrebene rammer forskellige
steder i centralnervesystemet.
Nogen vil blive ramt af kognitive
problemer (koncentrationsbesvær,
indlæringsvanskeligheder og lignende),
mens de nærmest ikke er mærket af
synlige funktionsnedsættelser. Andre
sidder måske i kørestol, men mærker
intet til kognitive udfordringer.
På samme måde er medicineringen af
mennesker med sclerose indivuel. Har du
fx spasmer, er din behandling en anden,
end den behandling en medpatient med
inkontinensproblemer får.
Også den immunmodulerende
behandling er individuel. Det skyldes,

neurolog: ’Jeg gider ikke stikke
mig hver dag, når det ikke virker.
Nu må vi prøve noget nyt.’«
Mettes slåen i bordet fik hende
videre på Novatrone i adskillige
år og til sidst over på Tysabri. En
medicin, hun får en gang om måneden – og snart runder 90 behandlinger med.

»Jeg kan ikke være bekendt
at være negativ«
I kombination med det, Mette betegner som »træning, træning og
atter træning«, er hendes liv som
forvandlet.
Overgangen skete langsomt
og glidende, men Mette fortæller
selv om en dag, hun husker:
»Jeg lå derhjemme hos mine
forældre og skulle sove middagslur, da jeg råbte: ’Mor, mor,
kom!’ Hun har sikkert tænkt, at
der var sket et eller andet forfærdeligt. Men jeg ville bare
have hende til at flytte tæppet,
der lå over mine ben, så hun
kunne se, at jeg kunne bevæge
mine tæer – og at jeg selv kunne

at man både i det Europæiske
lægemiddelagentur (EMA) og i det
danske Rådet for Anvendelse af Dyr
Sygehusmedicin (RADS) arbejder med
begreberne ”førstevalgsbehandling”
og ”andenvalgsbehandling”. Som
udgangspunkt skal patienter have prøvet
en eller flere førstevalgsbehandlinger
uden effekt, før de kan prøve en
andenvalgsbehandling.
Desuden tjekkes patienter på en
række immunmodulerende mediciner
løbende for, om de danner antistoffer
mod medicinen eller er positive overfor
JC-virus. Hvis det er tilfældet, vil de som
udgangspunkt skulle skifte til en anden
behandling.
Der er også patienter, der, uden
at lægerne kan sige hvorfor, ikke
får nedsat deres attakrate på en
immunmodulerende behandling, som
virker godt på andre patienter.

mærke, at de bevægede sig,«
fortæller Mette.
»I dag kan jeg da godt have
dage, hvor jeg tænker: ’Åh, det
åndssvage ben!’, fordi det begynder at drille mig, hvis jeg virkelig
har været ude at gå langt. Men så
tænker jeg tilbage på, hvordan jeg
havde det engang. Så er det svært
at se det negative i min nuværende situation. Og jeg føler heller ikke, at jeg kan være bekendt
at være negativ,« forklarer hun.

Af Lotte Skou Hansen

Tænker bevidst positivt
Men Mette lider af attakvis scle
rose, der ofte udvikler sig til sekundær progressiv sclerose, som
der p.t. ikke findes nogen behandling for. Hun har måske nok taget
en beslutning om ikke at tænke
negativt, men bekymrer hun sig
virkelig aldrig om fremtiden?
»Nej! Jeg tænker bevidst positivt
om min tilstand. Jeg vil ikke sammenligne mig med andre, der har
det dårligt. Det kan jeg ikke bruge
til noget. Jeg vil ikke bruge min
energi på at tænke negativt.«
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Håbet om at forudsige
forløbet af sclerosen
I dag findes der ingen metoder til at spå om, hvordan sclerosepatienters
sygdomsforløb udvikler sig i fremtiden. Et netop afsluttet dansk forskningsprojekt
har dog forsøgt at identificere særlige biomarkører, der muligvis kan bruges
til at forudsige sygdommens udvikling fra attakvis til
sekundær progressiv sclerose.

I
Af Anders Enevold
Grønlund

2014 modtog ph.d.-studerende Signe Modvig, under
vejledning af professor, dr.
med. Jette Frederiksen fra Scle
roseklinikken på Glostrup Hospital, forskningsstøtte fra Scleroseforeningen til bland andet at
undersøge, om biomarkører kan
bruges til at spå om sclerosesygdommens udvikling.

Signalstoffer i
rygmarvsvæske
Mere præcist så hun på, hvorvidt
signalstoffer fra rygmarvsvæsken
kan forudsige, om folk, der får
synsnervebetændelse, også vil pådrage sig sclerose,
og hvordan deres
sygdom vil forløbe.
Cirka halvdelen af
patienter med synsnervebetændelse
udvikler senere sclerose.
I korte træk undersøgte Signe
Modvig rygmarvsvæskeprøver fra 86
patienter, der kom
med synsnervebetændelse på GloKan man forudsige,
strup Hospital melat nogle personer
lem 1993 og 2002.
vil udvikle et mildt
Hun ønskede at
sygdomsforløb eller har
identificere mulige
længere tid til næste
biomarkører, der
attak, kan de for eksemkunne sige noget om
pel nøjes med mildere
patienternes risiko
medicin, mens andre,
for at få sclerose,
man forudsiger får et
og ikke mindst om
alvorligere forløb, vil
hvordan sygdomhave bedre gavn af mere
men ville udvikle sig
effektiv medicin,«
over tid.
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Sammenhæng mellem biomarkør og sygdomsudvikling
I august i år fremlagde hun sine
resultater under sit ph.d.-forsvar.
Og var der så tegn på en sammenhæng mellem nogle biomarkører
og sygdommens udvikling?
»Ja, jeg mener, vi fandt nogle
vigtige sammenhænge, om end
patientgrundlaget er noget spinkelt,« forklarer Signe Modvig.
Efter en opfølgningstid på
10-20 år (gennemsnitligt 14 år)
havde lidt over halvdelen (46)
af patienterne udviklet sclerose.
Og den gruppe havde et markant
højere niveau af to overordnede
grupper af biomarkører.
»Selvom begge grupper af biomarkører var overrepræsenteret
hos sclerosepatienterne, så var
det særligt biomarkørerne for
nervefiber- og vævsskade, der
bedst kunne forudsige tiden til
næste attak og ikke mindst graden af kognitiv funktionsnedsættelse på den lange bane,« forklarer Signe.

Vævsskademarkører
Der var også forskel på tilstedeværelsen af biomarkørerne for nervefiber- og vævsskade i gruppen
af sclerosepatienter: Jo højere niveau af biomarkørerne, jo højere
grad af funktionsnedsættelse oplevede sclerosepatienterne over tid:
»Men jeg vil skynde mig at
slå fast, at det endnu er lidt for
tidligt at tale om en risikomarkør, man bør screenes for eller
bruge som egentlig pejlemærke
for sclerosesygdom. Dertil skal
man undersøge et langt større patientgrundlag og også inkludere

sclerosepatienter med andre sygdomsudbrud end synsnervebetændelse,« fastslår hun.

Funktionsnedsættelse
Den kognitive funktionsnedsættelse blev målt ved hjælp af den
såkaldte PASAT-test, og jo højere niveauer af den ene testede
biomarkør, der var til stede i rygmarvsvæsken ved det første attak, jo dårligere klarede patienterne sig i testen mange år efter.
Dermed blev funktionsnedsættelse brugt som et udtryk for,
hvor alvorlig sygdommen havde
udviklet sig.
»Det var ikke muligt for os med
dette datamateriale at sige noget
om, hvornår patienterne udviklede sekundær progressiv sclerose,
så funktionsnedsættelse var det
værktøj, vi bedst kunne benytte til
at vise, at sygdommen var fremskreden,« vurderer Signe.

Forudsigelse af
sygdomsforløb
Og muligheden for at benytte biomarkører til at vurdere udviklingen af sygdommen ligger ligefor:
Kommer man nærmere en prognose af sclerosesygdommens
udvikling, er det også muligt at
komme nærmere en optimal behandling.
»Kan man forudsige, at nogle
personer vil udvikle et mildt
sygdomsforløb eller har længere
tid til næste attak, kan de for eksempel nøjes med mildere medicin, mens andre, man forudsiger
får et alvorligere forløb, vil have
bedre gavn af mere effektiv medicin,« slutter hun.

Kvit
smøgerne,
og udskyd
sekundær
progressiv
sclerose
Det er aldrig for sent at lægge tobakken på hylden. En ny undersøgelse
viser, at når sclerosepatienter stopper med at ryge, udskyder de
tidspunktet, hvor sygdommen udvikler sig til sekundær progressiv
sclerose, i forhold til de patienter, der fortsætter med at ryge.

R

ygning er én af sclerosens
velkendte risikofaktorer.
Men som noget nyt ser det
ud til, at man ved at kvitte smøgerne, selv efter at have fået stillet diagnosen, kan forsinke tidspunktet, hvor den sekundære
progressive form af sygdommen
indtræffer. Hvor sclerose typisk
begynder med attakvise angreb,
forværres sygdommen gradvist,
og efter en årrække udvikles sekundær progressiv sclerose.

Svenske patienter med
og uden tobak
Det er forskere fra Karolinska Institutet i Stockholm, der har set på
sammenhængen mellem svenske
sclerosepatienters rygevaner og
sygdomsforløb. I undersøgelsen
indgik godt 1.700 personer med
sclerose, hvoraf 728 røg på diagnosetidspunktet, mens de resterende
1.000 personer aldrig havde røget.
I løbet af det første år efter diagnosen fortsatte en del med at ryge,
mens 118 personer stoppede.

Hurtigere forværring af
sygdommen blandt rygere
Forskellen på de to »før-og nu«rygegrupper var slående: Hvor

kun 22 % af de, der havde indstillet rygningen, udviklede sekundær progressiv sclerose (samme
%-sats som for »aldrig-rygerne«),
skete det for hele 37 % af de stadig rygende personer.
Og blandt dem, der udviklede
sekundær progressiv sclerose,
skete det meget hurtigere for rygerne: I gennemsnit skete det
ved 48-årsalderen (7 år fra diagnosetidspunktet) hos dem, der
fortsatte med at ryge, mod knap
56-årsalderen hos dem, der havde
opgivet rygningen (9 år fra diagnosetidspunktet).
En anden analyse, som forskerne fremlagde, var, at hvert
ekstra år med rygning fra diagnosetidspunktet fremskyndede tidspunktet til sekundær progressiv
sclerose med 5 %.

Flere år med færre
symptomer
Forskerne konkluderede med
andre ord, at selv efter diagnosetidspunktet er rygning en risikofaktor for sclerose, der er mulig
og værd at påvirke. Selvom man
ikke kan udlede, om også andre
faktorer end rygning spiller ind
på forskellen, så anslår forskerne,

at sclerosepatienter med fordel
kan droppe cigaretterne selv efter
flere års sygdom.
Det kan forbedre livskvaliteten
og give flere år med færre symptomer, før sygdommen forværres.
Studiet kan derfor være med til at
understøtte igangsætning af flere
rygestopinitiativer og livsstils
ændringer.

Af Anders Enevold
Grønlund

Opbakning fra dansk ekspert
Professor ved Dansk Multipel
Sclerose Center på Rigshospitalet
Finn Sellebjer mener, at studiet
berører en væsentlig pointe: »Det
er vigtige resultater. Vi anbefaler
selvfølgelig rygeophør til alle med
sclerose, og med de nye svenske
resultater i ryggen kan vi fortælle,
at det faktisk virker dæmpende
på sygdomsforløbet,« understreger Finn Sellebjerg.

LÆS MERE
Læs mere om studiet i tidsskriftet
JAMA Neurology (artiklen er på engelsk):
www.scleroseforeningen.dk/blad154-rygning
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Jeg blev
ked af det.
Jeg tænkte,
at det kunne
lægerne da
godt have
fortalt mig.
Rikke Jensen
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»Jeg havde gået
og tænkt, at
i morgen bliver
det nok bedre«
Ved at læse i sin journal på nettet fandt Rikke Jensen
ud af, at hun var overgået til sekundær progressiv sclerose.
I begyndelsen følte hun, at alt håb var ude. Men det
sidste års tid har været et vigtigt vendepunkt i hendes liv.

P

»

atienten er efter al sandsynlighed overgået til sekundær progressiv sclerose.«
Sådan stod det anført sort på
hvidt i Rikke Jensens journal på
sundhed.dk. Det var i 2013. Hun
havde ingenting fået at vide af
lægerne.
»Jeg blev ked af det. Jeg
tænkte, at det kunne lægerne da
godt have fortalt mig. Det føltes,
som om at nu var der ikke mere
at gøre. At nu var alt håb ude,«
fortæller Rikke, som fik stillet
diagnosen attakvis sclerose som
31-årig. I dag er hun 46 år.
Notatet om den sandsynlige
overgang var anført i journalen
allerede i 2012. Alligevel havde
ingen informeret Rikke selv om
udviklingen i hendes sygdom.
»Jeg havde en fornemmelse af,
at der var nogle informationer, jeg
manglede. Min gangfunktion og
udholdenhed var forværret, og jeg
var begyndt at blive mere irritabel
end tidligere. Jeg havde gået og
tænkt, at i morgen bliver det nok
bedre. Men det blev det ikke.«
For Rikke havde det gjort en
stor forskel, hvis en læge havde
informeret hende om udviklingen
i hendes sygdom og fortalt, hvad
det ville komme til at betyde for
hendes liv.
»Jeg fik jo et chok. Jeg er aldrig blevet forberedt på, hvad det
vil sige at overgå til sekundær
progressiv sclerose. For mig var
det noget af det mest skrækkelige, der kunne ske.«

Fra Rebif til Fampyra
Det var primært udsigten til ikke
længere at kunne få medicin, der
skræmte Rikke. Indtil nu havde
hun fået Rebif, som er en medicinsk behandling, der styrker
immunforsvaret hos mennesker
med attakvis sclerose.
Når man overgår til sekundær
progressiv sclerose, virker medicinen ikke længere. Lægerne
fortsætter dog ofte med at behandle med Rebif. Det skyldes,
at der ikke er nogen særlig markør for den sekundære progressive fase, og lægerne vil derfor
nødigt stoppe behandlingen,
hvis patienten føler, at den stadig virker.
Rikke fik også muligheden for
at fortsætte, da hun talte med en
læge i 2013, men hun valgte at
stoppe.
»Jeg var begyndt at få rigtig
mange bivirkninger af Rebif. Det
undrede mig, for i alle de år, hvor
jeg havde fået Rebif, havde der
aldrig været nogen som helst bivirkninger af nogen art. Ingenting,« siger Rikke.
I dag er hun begyndt på Fampyra, som er et middel mod gangbesvær.
»Det hjælper. Jeg kan mærke,
at det løfter mine ben og gør dem
lettere. Jeg føler, at jeg kan gå
hen til tørresnoren og hænge tøj
op eller tage ned til slagteren. Det
hele bliver meget lettere,« siger Rikke, som i dag ikke kan gå
uden rollator eller krykkestok.

Af Louise Bihl
Frandsen
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3 Identitet og arbejde

Selvom Rikke fik diagnosen attakvis sclerose i 2000, var det
først i 2008, at hendes sygdomserkendelse begyndte. Her
blev Julie, Rikkes yngste barn
på syv år, født. Efter fødslen fik
Rikke et stort attak, og herefter
begyndte hun at få flere gener
end før. Indtil da havde hendes
sygdom stort set ikke været synlig.
»I dag går det glidende ned ad
bakke. Jeg skal hele tiden acceptere nye situationer: At ting, jeg

kunne gøre for et halvt år siden,
kan jeg ikke i dag. Det er en meget stor sorg,« siger Rikke.
Oprindeligt er hun uddannet
kok og har været vant til at arbejde mange timer og i et hurtigt
tempo. Hendes arbejdsidentitet
har altid været meget vigtig for
hende, men for omtrent et år siden måtte hun stoppe med sit
fleksjob på 20 timer om ugen.
»Jeg kunne ingenting efter arbejde. Jeg var så træt – så brugt.
Jeg kunne køre grædende hen til
min fysioterapeut. Al min energi
var blevet brugt på arbejdet. Jeg
var så sur, når jeg kom hjem til
min mand og mine børn,« fortæller Rikke.
Og sygdomsforandringen kom
ikke kun som et chok for Rikke,
men også for hendes mand, Torben, og børnene, Julie på syv og
Cecilie på 17. Rikke begyndte at
mærke, at børnene slet ikke søgte
hende mere.
»Jeg tænkte, at det måtte jeg
simpelthen lave om på. Ellers bliver jeg skilt, og mine børn vil bo
hos deres far. Men det var hårdt
at kaste det håndklæde i ringen.
Det var rigtig hårdt. Jeg var jo
glad for mit arbejde,« siger Rikke
og kigger ud ad vinduet.

Et vendepunkt

Mine børn har fået en
mor, der er glad og
nærværende. Sådan var det
ikke for et år siden.«
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Rikke har ikke haft arbejde i et
års tid. Og det år har været et vigtigt vendepunkt i hendes liv.
I februar var Rikke på et ophold på Sclerosehospitalet i Ry.
Her fik hun åbnet op over for en
psykolog og fortalt om den frygt,
hun havde båret rundt på, siden
hun begyndte at få det dårligere
i 2008. En frygt, som hun stadig
har den dag i dag.
»Jeg er bange for, at mit selvbillede som en normal, velfungerende kvinde, mor og hustru fuldstændig krakelerer. Jeg er bange
for, at jeg mister mig selv. Min
integritet. Det, jeg står for. Jeg er
bange for, at jeg mister muligheden for at bestemme over mit eget
liv. Jeg ved, at der kommer begrænsninger, og at jeg på sigt får
brug for hjælp til forskellige ting.«
Rikke har også været bange for
at miste sit ægteskab.

»Jeg var bange for, om Torben
ville forlade mig. Om han kunne
holde ud at blive sammen med
en, der blev dårligere og dårligere. Jeg var bange for, om han
stadig elskede mig.«
Psykologen fik derfor arrangeret et møde mellem Rikke og
hendes mand. I dag er de kommet tættere på hinanden, og
Rikke er ikke længere i tvivl. Rikkes børn har også oplevet en forandring i løbet af det sidste års
tid.
»Mine børn har fået en mor,
der er glad og nærværende. Sådan var det ikke for et år siden.«

Med bobslæde efter
crosseren
I dag er der adskillige ting, der
dagligt minder Rikke om, at hun
har sclerose: krykkestokken, badebænken i bruseren, rollatoren,
minicrosseren og silkelagnerne
på sengebetrækket, som hjælper
med at holde betrækket på plads,
når hun vender sig om natten.
Men trods de daglige påmindelser har Rikke også øjeblikke,
hvor sygdommen ikke fylder så
meget.
»Du har en god mand,« siger
Torben ude fra køkkenet.
»En tålmodig mand,« tilføjer
Rikke med et lille grin fra stuebordet.
Julie på syv år har værelse
ovenpå. Trappen op er stejl og
lidt snoet. En gang imellem spørger Julie, om Rikke ikke vil sove
sammen med hende, og så kæmper hun sig derop. Men normalt
er Rikke aldrig ovenpå. Det kan
hun ikke.
»Men så kan jeg så meget andet. Der var engang, hvor vi satte
en bobslæde efter crosseren. Så
sad Julie i bobslæden, og jeg
kørte crosseren igennem sneen.
Det var super,« griner Rikke.
»Jeg er blevet meget mere
rund og overbærende. Og jeg
har mødt så mange dejlige mennesker i Ry, som jeg stadig er i
kontakt med. Blandt andre en
af mine bedste venner. Vi ses
også en gang imellem. Der er
ikke noget pres. Vi forstår hinanden«.

ARV GØR EN FORSKEL FOR DEM,
DER LEVER MED SCLEROSE

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

RebiSmart®
Autoinjektor – nem at bruge
•
•
•
•

Skjult nål
Individuelle injektionsindstillinger
Injektions-påmindelsesfunktion
Mulighed for aflæsning af
injektions-historik

NYHED!
Nu introduceres RebiSmart® sammen med
MSdialog - et nyt webbaseret værktøj der er
udviklet til at hjælpe dig med at håndtere din
MS og følge den over tid. Ikke alle MS-klinikker
tilbyder MSdialog. Spørg din MS-sygeplejerske
om muligheden for MSdialog.

Se mere på www.rebismart.dk
og www.sclerosebehandling.nu

En ny, åben dialog om MS

340338 Rebismart ann_Scleroseforeningen_176x127.indd 1
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Fordi livets udfordringer
klares bedst i fællesskab
BPA-leverandør • Ledsagelse •
Leverandør af helhedsløsninger til den offentlige sektor

Vi står bag dig og er til rådighed med:
• Støtte, Råd & Vejledning

• Fast rådgiver når du har brug for os

• Serviceordninger
• Vikardækning

• Adgang til egen IT platform med
timeindtastning, vagtplanlægning etc.

• Løn & Regnskab

• Formidling og rekruttering af hjælpere

• Arbejdspladsvurdering (APV) og hjælp til
medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

• Døgnåbent ved akut opståede situationer
• Mange års erfaring inden for branchen

Ønsker du et uforpligtende møde står vi naturligvis altid til rådighed.

P.P.
Handicapservice ApS
INTERNET

www.pphandicapservice.dk - Tlf. +45 4369 2848
Kontortider: Mandag til torsdag 8.30-16.00 / Fredag 8.30-15.00

E-MAIL

Annonce

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

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

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

Terapi på Bakken
Nina Erbs
Psykoterapeut MPF

30 89 66 13

Bo Pedersen
Psykoterapeut MPF

51 29 15 13

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

Geråvej 102 • 9340 Asaa • terapipaabakken.dk

NY DIREKTØR

VI SKAL VÆRE EN
VI
FORENING
Med udgangen af august måned forlod Mette Bryde Lind direktørstolen i
Scleroseforeningen, og hendes efterfølger, Klaus Høm, trådte ind på
Mosedalvej. Han har i skrivende stund været her i 14 dage og har brugt meget
af tiden på at rejse landet rundt for at deltage i dialogmøder
med lokalafdelinger, foreningens næstformand og vicedirektør

A

Af Lotte Skou Hansen
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llerede inden Scleroseforeningens nye direktør,
Klaus Høm, havde haft sin
første arbejdsdag, var møderne
planlagt. 45 minutter en til en
med hver eneste ansat i sekretariatet på Mosedalvej. Klaus Høm
ville lære sine nye medarbejdere
at kende og høre om deres arbejdsopgaver.
Som den nok eneste havde jeg
forlænget mit møde med yderligere 45 minutter. Her skulle det
første interview siden hans tiltrædelse i hus.
I de første 45 minutter, mens
det var ham, der stillede spørgsmålene, og mig, der forventedes
at levere svarene, sad han roligt
i stolen på den anden side af det
store mødebord på sit kontor.
Men da de 45 minutter var gået,
ændrede spillet sig.
Og manden, der før havde siddet roligt, var nu oppe at vandre rundt igen og igen. En enkelt
gang gik han også ud efter kaffe
og vendte tilbage, efter hvad der
føltes som op mod ti minutter.
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»Jeg er ikke typen, der
tror, jeg ved det hele
med det samme«
På sin vis var det også en unfair
situation at placere ham i.
Allerede da han stod over for
samtlige af foreningens ansatte
på årets faglige dage, lige inden
han formelt tiltrådte som direktør, sagde han – og dette er frit
efter hukommelsen:
»Jeg er ikke typen, der kommer anstigende og tror, at jeg
ved det hele med det samme.
Selv når jeg har siddet i direktørstolen i tre måneder, vil I opleve
mig som en chef, der er interesseret i og læner mig op ad jeres
input. Det vil være en lang proces for mig at sætte mig ind i alt
det nye.«
Så på sin vis var det unfair.
At lægge ud med at sige:
»Jeg ved godt, at du sagde på
vores faglige dage, at du ikke var
typen, der kom væltende ind ad
døren og troede, at du vidste alt
efter tre måneder. Men i dag har
du været her i præcis 14 dage, og 3

KLAUS HØM PRIVAT
• 47 år gammel.
• Uddannet jurist og har en
tillægsuddannelse som
master i offentlig ledelse.
• Gift med Kirsten, som er
journalist på Politiken.
• Sammen har de tre
børn, som er fra 5 til 17
år gamle, og de bor alle i
Valby.
• Fritid er der ikke meget
af, når jobbet er passet,
og børnene er hentet
og fragtet til diverse
fritidsinteresser.
• Han spiller dog fodbold
i ny og næ, men efter
eget udsagn er det »så
sjældent, at de andre
på holdet giver hånd og
præsenterer sig, når jeg
endelig dukker op…«

Scleroseforeningen · Nr. 3 · 2015
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Undersøgelser viser, at vi er
blandt de tre til fire bedst
kendte patientforeninger i Danmark.
Vores troværdighed er tårnhøj.
Vi skal værne om og beskytte den
troværdighed.«

3

nu er jeg nødt til at
spørge: ’Hvad er dit
indtryk af foreningen? Hvad er vores
styrker? Hvad er
vores svagheder?’
Og så kom den
afslappet siddende
direktør op af stolen for at vandre
rundt. Op mod fem
gange cirkulerede
han rundt i kontoret.
Indtaget af Gajoler
steg også kraftigt.

Et fælles »vi«
Jeg tolkede den meget gåen
rundt som ubehag, fordi jeg
tvang svar ud af ham, som han
ikke helt havde lyst til at give
endnu.
Men ikke kun det.
Jeg så det også som et udtryk
for et allerede stort engagement
i foreningen. En begejstring og
gejst for projekt «Scleroseforeningen«.
Så svaret på, hvad vores udfordring er, blev leveret med overbevisning – efter at han var sprunget op af stolen:
»Vi skal have et fælles ’vi’
imellem lokalafdelinger, frivillige, mennesker med sclerose og
sekretariatet. Og et fællesskab.
Vores legitimitet ligger i at være
en medlemsforening. Vi skal
være en ’vi-forening’ og det betyder blandt andet, at alle, som
ønsker at være en del af foreningen, som medlem, frivillig, bidragsyder eller medarbejder, skal
kunne se sig selv i foreningen.«
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En overpræsterende forening
Efter det udsagn var han nede
at sidde igen. I et stykke tid. Men
så vendte jeg tilbage til det med
vores styrker. Og så kom han op
at stå igen:
»Vi overpræsterer i virkelig
heden. Der er 12-14.000 patienter med sclerose. 10.000 er medlemmer hos os. På den måde er vi
en lille patientgruppe og en lille
patientforening. Men vi har næsten 60.000 medlemmer og så
meget pondus, kredit og respekt
rundtomkring. Undersøgelser
viser, at vi er blandt de tre til fire
mest kendte patientforeninger i
Danmark. Vores troværdighed er
tårnhøj. Vi skal værne om og beskytte den troværdighed. Vi skal
være skarpe og kritiske, når det
er tiltrængt, men vi skal også altid være velovervejede, konstruktive og løsningsorienterede. Vi
opnår ikke noget ved kun at være
kendt for at stå på sidelinjen og
råbe.«
Lidt efter var han oppe at stå
igen, da han kædede udfordring
og styrke sammen. Hans tonefald
var overbevisende og indtrængende:
»Vi skal klare vores kriser og
konflikter internt. Hvis vi ud
stiller vores interne ballade i ugeaviserne rundtomkring i landet,
så skader vi det fælles ’vi’. Folk
skal ikke have mundkurv på, men
vi skal alle have en følelse af, at
’det her er min forening, og uanset eventuelle uenigheder, så er
vi aldrig uenige om vores fælles
formål’.«

Køb julegaver
Nye smykker fra
Remmert Art & Design

r,

ю
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Priser fra 260 kr. til 520 kr. + eksp.

Se hele kollektionen og bestil på

scleroseforeningen.dk/shop
N r:

Ordrerne behandles inden for 3-5 hverdage. Julegaver byttes frem til 15.1.16. Shoppen er lukket 18.12.15-4.1.16

Ellen Nyboe Andersens

Mindelegat

Legatet kan søges til støtte for værdigt trængende
sclerosepatienter, fortrinsvis til dækning af udgifter
forbundet med behandling i ind- og udland.
Legatet uddeles efter januar måned, og ansøgningsfristen er den 1. januar.
Legatportioner a kr. 5.000,-.
Der er ikke krav om specielt ansøgningsskema, men
ansøgningen skal indeholde oplysning om navn, adresse, cpr-nr. og konto-nr.
Ansøgningsfrist 1. januar.
Ansøgning sendes til legatets administrator:
Advokatfirmaet HALDGUTTENBERG · Nikolajgade 22 · 1068 København K · Telefon 33 11 50 30
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Nu er der atter mulighed
for at søge et julelegat.
Legatet udbetales midt i december 2015.
Legaterne skal ses
som en økonomisk
håndsrækning til at
forsøde julen og udbetales til familier med
hjemmeboende børn
under 18 år. Enlige forældre med samkvemsret kan også søge.
Obs: Hvis man har modtaget det særlige legat
(10.000 kr.) i 2015, kan man
ikke søge julelegatet.

n Skriv lidt om, hvad sådan et legat
vil betyde for dig og din familie.
n Du kan ansøge online på vores
hjemmeside:
www.scleroseforeningen.dk/
julelegat.
n Eller downloade ansøgnings
skemaet og sende det til legat@
scleroseforeningen.dk Du kan
også sende skemaet som alm.
post til: Scleroseforeningen,
Mosedalvej 15, 2500 Valby.
n For at komme i betragtning skal
der vedlægges kopi af den senest
modtagne årsopgørelse for 2014
(for par skal begges årsopgørelser
vedlægges ansøgningen).

n For at komme i betragtning til

l egatet skal du opfylde Scleroseforeningens generelle legatregler
for indkomstgrænser. Det betyder, at vi accepterer en skattepligtig indtægt på 225.000 kr. for
enlige pr. år og 400.000 kr. for
gifte/samboende + 16.000 kr. for
hvert barn i familien (0-18 år).
n NB: Lægelig dokumentation for
sygdommen skal også vedlægges (hvis du ikke allerede har
indsendt en sådan i 2015 i forbindelse med anden legat-ansøgning).
n Ansøgningsfrist er torsdag
den 3. december 2015.

Modtagere af julelegat 2015 får besked i uge 51.

Ordrerne behandles inden for 3-5 hverdage.
Julegaver byttes frem til 15.1.16. Shoppen er lukket 18.12.15-4.1.16

Ordrerne behandles inden for 3-5 hverdage.
Julegaver byttes frem til 15.1.16. Shoppen er lukket 18.12.15-4.1.16

Juletilbud
Få begge bøger for kun 299,-

+ eksp.

Nemme opskrifter til mennesker med sclerose
og alle andre, der vil inspireres til en sundere livsstil.

Køb bøgerne på

scleroseforeningen.dk/shop

Når  køber bøe,
ø  
i  …

FORSKNING

Otte millioner kroner til
23 forskningsprojekter
Den 23. september fordelte Scleroseforeningens Forskningsudvalg årets forskningsmidler.
Der var i år afsat knap otte millioner kroner til forskningsstøtte. 32 projekter havde ansøgt.
Pengene blev efter en lang bedømmelsesproces fordelt til 23 af de 32 forskningsprojekter.
Her kan du se en liste over alle de projekter, der har fået bevilget penge i år:
Optic Neuritis: Clinical,
Immunological and
Experimental Aspects
191.000 kr.
Register based
assessment of incidence,
childhood diseases,
and diagnostic workup
in paediatric multiple
sclerosis
212.000 kr.
Muskeltrætheds
betydning for
sclerosetræthed og
fysisk funktionsevne
348.000 kr.
Spatio-temporal
patterns in multiple
sclerosis
190.000 kr.
Post-transcriptional
regulation of tumor
necrosis factor and
other microglialproduced cytokines
614.000 kr.
Betydningen af
en virusreceptor
for regulering af
immunresponset ved MS
400.000 kr.

Identification of
pathogenesis-related
biomarkers using
translational omics
300.000 kr.
Role of FoxA1+ T
regulatory cells in
Multiple Sclerosis
600.000 kr.
Oligodendroglial TNFR2
mediates protection
in neuroimmune
disease by regulating
oligodendrocyte
differentiation
120.000 kr.
Ny MR-metode
til at monitorere
sygdomsaktivitet hos
patienter med multipel
sklerose
300.000 kr.
Modulation of Ephephrin signaling: Novel
strategies to enhance
myelin repair in
multiple sclerosis
250.000 kr.
P7-reactive NKT cells
as potential vaccine
target for treatment of
progressive MS
325.000 kr.

Multimodal assessment
of brain connectivity
in individuals with MS
using brain stimulation
and ultra high field MRI
483.500 kr.

A population-based
epidemiological and
serological study of the
neuromyelitis optica
spectrum
250.000 kr.

Multipel sclerose blandt
indvandrere i Danmark.
Et dansk kohorte-studie.
250.000 kr.

Livsforløb for børn,
der har forældre med
multipel sclerose
400.000 kr.

Immune mechanisms
underlying induction of
demyelinating pathology
in MS
640.400 kr.

Co-morbiditet ved
multipel sklerose
500.000 kr.

Mekanisme for
induktion af interferonbeta-produktion i en
model for sklerose
277.000 kr.
Investigations of
subsets and activity of
monocytes and B-cells in
Multiple Sclerosis
287.000 kr.
Rygning, systemisk
inflammation og
sygdomsudvikling ved
progressiv multipel
sclerose
400.000 kr.

Negativt ladede
sukkerstoffer på
T-lymfocytter som
mål for terapeutisk
behandling med
Copaxone
200.000 kr.

Alt i alt:
Ansøgt om 23.394.757
Uddelt:
7.942.588
Restbeløb:
662 kroner

Understanding central
motor fatigue in patients
with multiple sclerosis
404.688 kr.
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SUND MAD

Opskrifterne her bringes
i samarbejde med
Magasinet Sundhed.
Foto: Henrik Freek

Vinteræblerne er klar
– brug dem i madlavningen

De gode madæbler er nu høstet og klar til at løfte de tunge vinterretter med en aromatisk syrlig friskhed og masser af sødme.
Vi kender alle et par rigtig gode æbledesserter, hvor de især
gør sig godt med kanel, men de færreste benytter æblerne til
hovedretterne i den daglige madlavning – og det er synd.
Da rodfrugter og kål mangler det friske pift, som sommerens mange grøntsager indeholder, bliver efterårets og vinterens retter let lidt tunge og vamle.
Nægter du at købe sydlandske tomater eller
peberfrugt i det mørke efterår, og prioriterer du det lokale, vil du komme
til at elske æbler som en uundværlig del af dit spisekammer i vintermånederne.
Af Søren Damgaard

ÆBLEFLÆSK MED KÅL OG GLASERET SVINESKANK
4 personer
Karrykål:
1 spsk. smør
½ tsk. spidskommen
400 g hvidkål, fintsnittet
1 tsk. karry
Salt og peber
1 tsk. sukker
4 spsk. vand

Flæsk:
4 svineskanke, skåret så de sidder på
spolebenet – bestil dem eventuelt hos
slagteren
½ spsk. salt
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¼ tsk. knust sort peber
8 blade frisk salvie
1 pk. bacon
Olie til stegning
Læg alle ingredienserne til karrykålen i
en lille bradepande og bland dem godt
sammen. Gnid svineskankene med salt
og peber, og læg to blade salvie på hver
og rul bacon omkring. Brun skankene
på en pande med lidt olie, og læg derefter de brunede skanke på karrykålen.
Steg det hele med et låg af stanniol ved
180 grader i cirka to timer, til skankene
er møre.

Æblesaute:
8 skalotteløg, halverede
1 tsk. smør
2 tsk. sukker
4 coxorange – eller et andet madæble
– i både
2 spsk. æbleeddike
1 dusk timian, kun bladene
Steg løgene ved svag varme i smør, til
de er klare og møre. Drys sukkeret på og
varm til det karamelliserer. Tilsæt derefter æblebåde, æbleeddike og timian
og steg forsigtigt ved svag varme, til æblerne er møre. Server de stegte æbler til
skankene sammen med karrykålen.

GROV ÆBLECHUTNEY MED
LETSPRÆNGTE
ANDEBRYSTER
OG RUGBRØD
4 personer
Grov æblechutney:
3 store belle de boskoopæbler
3 store spsk. rørsukker
¼ tsk. salt
1 nellike, hel
1 fed hvidløg, hakket
1 tsk. ingefær, revet
1 dl æbleeddike
1 dl. lyse rosiner
1 dusk persille, hakket
Skræl æblerne, skær dem i
kvarte, og fjern kernehuset.
Læg æblerne i en lille gryde
sammen med alle øvrige ingredienser, og kog det hele
ved svag varme, til æblerne er
godt møre eller begynder at
koge ud. Rør æblechutneyen
rundt et par gange under
nedkølingen, så konsistensen bliver sammenhængende,
og server den til de lune, letsprængte andebryster.

Letsprængte andebryster:
2 stk. andebryster
1 spsk. salt
1 spsk. hel sort peber

Radicchiosalat:
Frisesalat
Rugbrød, ristet
Pynt: rosa peber og persille
Træk skindet af andebrysterne, drys brysterne med
salt og peber, læg dem i fryseposer, og lad dem trække
på køl i halvandet til to døgn.
Fjern krydderierne, brun
andebrysterne på en varm
pande, og steg dem derefter
på lavt blus (cirka otte minutter på hver side).
Skær andebrysterne i skiver,
og anret det med masser af
salat, fordel æblechutneyen
og det ristede rugbrød over,
og pynt med rosa peber og
lidt persille.
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Rådgivningen på nettet
scleroseforeningen.dk/netraadgivning
Scleroseforeningens rådgivningspanel er et gratis tilbud for mennesker, som er berørt af eller interesseret i
sygdommen sclerose. Du kan stille spørgsmål om alt, der vedrører livet med sclerose. Vi har rådgivning inden for 19
forskellige ekspertkategorier. Du kan også læse svar fra vores eksperter på spørgsmål, som andre har stillet.

Ansøgning om vibrator

Rikke Kildevæld
er uddannet cand.
psych. på Københavns Universitet i
1995 og er ansat på
Sexologisk Klinik,
Rigshospitalet.

Jeg har som sagsbehandlerterapeut fået en
ansøgning på en vibrator fra en 65-årig dame
med sclerose, da hun har manglende mulighed
for orgasme. Kan I oplyse mig om, hvilke særlige
forhold der ofte gør sig gældende, når man har
sclerose, og evt. pege på nogle mærker og firmaer,
som sælger vibratorer, som er specielt egnede
til borgere med sclerose. Ville et menneske med
sclerose normalt kunne bruge en af de vibratorer,
der findes i handelen?

Det er ikke udelukket, at en person, som lider
af MS, kan anvende en af de vibratorer, der er
i handlen hos en almindelig forhandler. Men ved
sclerose beskadiges nerverne, og såfremt der er en
del beskadigelse, skal der en vibrator til, som stimulerer mere. En af de vibratorer, som har en kraftig
stimulation og derfor har god effekt ved beskadigelse af nerverne, er Ferticare fra firmaet Multicept.
Den er udviklet af danske læger og anbefales også
til rygmarvsskadede.

Hvordan lærer man at begå sig i en kørestol?
Hvor kan man lære praktiske færdigheder
og små tricks til at begå sig i hverdagen som
kørestolsbruger? Kender I nogle steder? Jeg har
primær progressiv sclerose på 10. år, og tiden
nærmer sig, hvor jeg skal til at være fuldtidskørestolsbruger.
Berit Jönsson er uddannet
ergoterapeut i 1990
og har arbejdet både
i kommunalt og
hospitalsregi. Hun
har arbejdet med
mange forskellige funktioner lige
fra hjælpemidler,
indretning af biler
og boligændringer
til forflytninger og
arbejdsmiljø.
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Det er lidt vigtigt at vide, om det er en manuel
kørestol eller el-kørestol, du bruger, for selv om
begge typer handler om manøvredygtighed, er det
jo på forskellig vis. Mig bekendt bliver der desværre
ikke udbudt kørestolskurser nogen steder, det er ellers en god ide. Vigtigst er det jo at »lege« med din
kørestol, så du lærer den at kende, ligesom når man
får en ny mobiltelefon, eller da man tog køretesten
til bil.
Socialstyrelsen har lavet en metode til testning
af ens evner som kørestolsbruger, og det er en god
guideline til, at man som bruger lærer sin kørestol
og dens funktioner og muligheder godt at kende.
Det er en standardiseret metode, og den kan downloades på Socialstyrelsens hjemmeside. Prøv at
skrive: socialstyrelsen kør godt i Googles søgefelt,
så finder du den. Bemærk, at du skal alliere dig med
en anden, som så kan teste dig.
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Rådgivere: • Advokat • Arkitekt • Børn og unge • Ergoterapeut • Familie- og børnepsykolog • Forsikring
• Fysioterapeut • Jobrådgiver • Jordemoder • Kost • Læger • Neuropsykolog • Psykiater
• Psykologer • Redaktør • Sexolog • Socialrådgiver • Sygeplejerske • Tandlæge

Flytning: Flytter hjælpen med?

Annette Køhler
er uddannet socialrådgiver i 1975. Har
arbejdet i forskellige
kommuner og som
rådgiver i Ældre
sagen. Ansat i Scleroseforeningen siden
1985.

Jeg påtænker at flytte fra en kommune til en
anden. Kan I sige mig, om den hjælp, man er
visiteret til at få, automatisk flytter med, eller om
man skal ansøge på ny ved den nye kommune?
Her tænker jeg på rengøringshjælp m.m. Jeg har
derudover også fået flyttehjælp tidligere i min nuværende kommune, kan man stadig få det, når
man krydser kommunegrænser, og er det i nuværende kommune eller kommende kommune, man
skal ansøge om det?
Jeg er ikke klar over, om du taler om flytning til
handicapegnet bolig med visitering fra nuværende kommune og tilflytningskommunen.
Men jeg forstår det sådan, at du mener personlig og
praktisk hjælp iht. § 83. Det skal søges på ny i den
nye kommune. Du kan jo udmærket medbringe visitering fra nuværende kommune, men der vil ske

vurdering på de forhold, som gør sig gældende efter
en flytning. Evt. hjælpemidler kan du tage med dig.
Fraflytningskommunen giver tilflytningskommunen
besked herom. Evt. ledsageordning (§ 97) skal også
søges i den nye kommune.
Evt. flyttehjælp (jeg regner med, at du tænker på
dækning af udgifter til selve flytningen) skal i givet
fald søges i din nuværende kommune. Indskud skal
– såfremt det drejer sig om almennyttig bolig, der
er omfattet af reglerne om boligindskudslån – søges
i tilflytningskommunen. Hvis du søger indskud efter reglerne om enkeltydelse (trangsbestemt ydelse
efter aktivloven/pensionsloven) eller som handicap
kompenserende ydelse (§ 100), skal det ske i fraflytningskommunen.
Helt konkret vil jeg anbefale dig at kontakte din
nuværende kommune og drøfte forholdene omkring
din evt. flytning.

Hvad skyldes problemerne: medicinskifte eller
overgang til sekundær progressiv sclerose?

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

Jeg har haft sclerose i lidt over 11 år. Jeg har
haft få attakker i de første 10 år, hvor jeg fik
Rebif 44. I januar 2014 fik jeg et attak i venstre
ben, der medførte, at når jeg bliver træt, »taber jeg
foden«.
   Jeg skiftede medicin i januar 2015 til Tecfidera.
Jeg synes – efter jeg er begyndt på denne medicin
– at det er gået meget tilbage med, hvad jeg kan
(gå/løbe). Jeg overvejer, om jeg skal skifte til en
anden medicin. Jeg vil gerne høre, hvad I vil foreslå.
Hvis din sclerose bliver værre efter 11 års sygdom, uden at du har attakker, kan man frygte,
at sygdommen er skiftet fra et attakvist forløb til at

blive progressiv. Det kan være et tilfælde, at du har
ændret medicin i denne fase, og at din forværring
således ikke har noget med medicinen at gøre. Sclerosemedicin dæmper generelt set kun attakker,
og man har endnu ikke set, at progressiv sygdom
– dvs. forværring uden attakker – kan dæmpes af
medicin.
Man har dog heller ikke set, at medicin – som
Tecfidera – kan forværre sclerosen. Selvom du nu
føler, du bliver dårligere, vil man ikke stoppe behandlingen, da der fortsat er risiko for, at du kan få
attakker oven i den langsomme forværring. Du skal
selvfølgelig snakke med din neurolog om alt dette,
og jeg vil derfor råde dig til at kontakte din scleroseklinik, så du kan føle dig tryg ved din behandling.
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Rådgivningen Telefon og mail
PSYKOLOGER

36 46 36 46
Dagligt 11-12

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

SOCIALRÅDGIVERE

36 46 36 46

Man.-tor. 8-16 · Fre. 8-14

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

SCLEROSELINJEN

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

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

LÆGERÅDGIVNING

36 46 36 46

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

Revision, regnskab og
økonomisk rådgivning

BDO i København
Havneholmen 29, 1561 København V
Tlf. 39 15 52 00, koebenhavn@bdo.dk

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

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og BDO Kommunernes
Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, begge danskejede revisionsog rådgivningsvirksomheder, er medlemmer af BDO International
Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og dele af
det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO
medlemsfirmaerne.

__________

WWW.BYTOFTEN.DK

__________

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

Genvind din funktion
og få din frihed tilbage

Handyflex

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

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

Bandagist Jan Nielsen – En verden fuld af muligheder
Vil du vide mere besøg www.fes-center.dk eller www.bjn.dk
– Vi vil så gerne dele vores viden!

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

Dropfodmdialock

FORSKNING

»Vi må satse
stort og
sammen«
Der er store forhåbninger til det internationale projekt »Progressive MS Alliance« i kampen mod progressiv sclerose. Alliancen
har netop nu udvalgt en række store forskningsnetværk, der skal
koordinere samarbejdet om at blive klogere på sygdommen.

D
Af Anders Enevold
Grønlund

et ambitiøse og storstilede internationale projekt »Progressive MS Alliance«, der forsøger at forene
globale forskningskræfter i kampen mod progressiv sclerose, er
kommet godt fra start. Projektet havde sin spæde begyndelse
i 2013, hvor forskere fra hele
verden kunne ansøge om midler. Den danske scleroseforening
støttede i første runde med næsten 3 millioner kroner og følger op med et tilsvarende beløb i
denne omgang.
I efteråret sidste år blev 22
projekter støttet, og nu har alliancen netop offentliggjort de
forskningsgrupper, der skal levere en detaljeret projektplan til
11 nye netværksprojekter.

Den ultimative udfordring
Per Soelberg Sørensen, profes-

sor i neurologi på Dansk Multipel
Sclerose Center på Rigshospitalet, er dansk repræsentant i styregruppen og ser med stor forhåbning på projektets udvikling og
målsætning:
»Behandling og forståelse af
progressiv sclerose er i dag den
ultimative udfordring i sclerosesammenhæng. For at besvare de
mange spørgsmål vi har, skal de
bedste forskningskræfter samles
og samarbejde. Vi mangler simpelthen et gennembrud mod progressiv sclerose, og det kan vi kun
få ved at satse stort og sammen.«

Større samlet indsats
I forhold til sidste år, hvor der
blev givet støtte til 22 enkeltgrupper, er der i år tale om bevillinger til langt større koordinerende
forskningsprojekter:
»Det primære formål for alli-

FORSKNINGSPRIORITERINGER:
Håbet er, at den internationale alliance vil kunne skabe mere klarhed over
mekanismerne bag progressiv sclerose. Udvælgelsen af forskningsprojekterne
lægger vægt på en afdækning af behandlingsmuligheder, stamcelleforskning,
mekanismerne bag udvikling af progressiv sclerose, biomarkører, MR-scanninger til
bedømmelse af sygdomsprogression og andre undersøgelsesteknikker.
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ancen er at opbygge få enheder,
der kan målrette og koordinere
forskningsindsatsen. Det nytter
ikke, at de enkelte laboratorier
arbejder selvstændigt og uafhængigt af hinanden. Det skaber
i bedste fald nogle spændende
isolerede fund, men ofte vil forskningen stritte i hver sin retning
uden en velovervejet strategi,«
fortæller Per Soelberg Sørensen.
»Ingen har i dag de midler, der
skal til for at yde en systematisk
indsats, som kan afdække mekanismerne bag progressiv sclerose.
Enkeltgrupperne kopierer i højere
grad hinandens ideer og bygger videre på hinandens resultater. Det
giver ikke banebrydende resultater inden for en kortere årrække,«
vurderer Per Soelberg Sørensen.

Ukendt område
Og der er virkelig store huller i
forståelsen af den progressive
sclerose:
»Vi kan ikke komme meget
videre med den attakvise del af
sygdommen, da vi i dag har utroligt effektive behandlinger til at
bremse betændelsen. Men omvendt mangler vi i den grad detaljeret kendskab til mekanismerne
bag progressionen og mulighed
for at stoppe den. Hvad sker der,

hvordan kan man påvirke det, og
hvorfor virker antiinflammatorisk
behandling ikke? Rent faktisk
ved vi ikke, om progressionen er
immunologisk-inflammatorisk
betinget eller i højere grad drevet
af en anden degenerativ proces,
der ligner andre neurodegenerative sygdomme som Parkinsons
og Alzheimers,« forklarer Per Soelberg Sørensen.
Derfor er det også vigtigt, at
de forskningsgrupper, der byder
ind og i sidste ende udvælges, får
god tid til at udforme en langsigtet strategi, drøfte mulighederne
for at danne frugtbare netværk og
fremlægge deres planer.

More than hope.

Progress.

Stor interesse og
stor forhåbning
Interessen for progressiv sclerose
er heldigvis øget voldsomt de seneste år.
»Det er på dét her område, at
forskningen virkelig kan rykke
noget både ved forståelsen af sygdommen og ikke mindst ved behandling af patienterne,« fastslår
Per Soelberg Sørensen og nævner, at der allerede er mulige behandlingspræparater på vej mod
progressiv sclerose:
»På Rigshospitalet har vi i
flere små kliniske studier vist,
at visse præparater har effekt på
progressiv sclerose, og vi håber,
at nye internationale fase 3-studier vil vise positive resultater.«
Og her spiller industrien en
stor rolle med hjælp og finansiering til at teste og udvikle mulige
præparater:
»Progressive MS Alliance-bevillingerne er helt uafhængige af
medicinalindustrien, men når vi
forhåbentlig ser tegn på, at forskergrupperne opdager og udvikler levedygtige præparater, vil
industrien normalt tage over og
hjælpe med at føre produktet på
markedet,« forklarer Per Soelberg Sørensen.
Et godt eksempel er Roches nye
biologiske medikament, Ocrelizumab, der som det første præparat
nogensinde for nylig viste lovende
effekt mod progressiv sclerose i et
fase 3-studie. Du kan læse mere
om Ocrelizumab på side 13 her i
bladet.

Louise K., Denmark, Diagnosed at age 15.

People with progressive MS need more than hope, they need solutions. Worldwide
collaboration among researchers who are focused on finding answers and developing
solutions is giving people more than hope—we are accelerating progress.
LEARN MORE AT PROGRESSIVEMSALLIANCE.ORG.

Den internationale Progressive MS Alliance har netop produceret en
kampagne, der primært skal bruges i alle medlemmernes egne medier.
Til kampagnen har alliancen valgt Louise Keldsen fra Danmark til at optræde på billederne. For Louise, der er 33 år og bor i Køge – og har haft
sclerose, siden hun var 15 år – er det ikke nyt, at Progressive MS Alliance
bruger hendes historie. Hun har tidligere optrådt i den film, Alliancen
producerede i forbindelse med deres lancering i 2013.

STATUS FOR PROJEKTET »PROGRESSIVE MS ALLIANCE«:
22 individuelle forskningsprojekter fik bevilling sidste år, og status på deres
forskning vil foreligge i de kommende år, i takt med at resultaterne af deres
undersøgelser bliver offentliggjort.
I år er der fokus på langt større forskningssamarbejdende projekter, der
skal kunne koordinere og udføre international forskning i store netværk.
En videnskabelig bedømmelse af alle indsendte forslag har udmøntet
sig i et valg af 11 projekter, der hver har fået et beløb til at udforme en
endelig ansøgning til modtagelse af midler. Den proces har de knap et
år til at gennemføre, hvorefter styrekomiteen vil udvælge to eller tre
netværksprojekter, der vil få et meget stort støttebeløb på flere millioner
euro. Selve uddelingerne vil finde sted i efteråret 2016. Man kan læse mere
om de netop udvalgte 11 projekter her:
www.scleroseforeningen.dk/forskning
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Førsteklasses
ferie i
topmoderne
huse

Førsteklasses ferie i Dronningens Ferieby
Alle feriebyens 44 huse er nyrenoverede, og I kan godt glæde jer til at bo i et lyst, venligt, rummeligt og funktionelt hus. I bor tæt på skov og by – lige ved en af Danmarks bedste badestrande og i
et charmerende område med masser af oplevelsesmuligheder som for eksempel udendørs fitnesspavilloner, vandre- og løberuter, hoppepude og legeplads.

Bo 4 nætter og betal for 3
Ankomst søndag eller mandag
Muligt i ydersæsonen fra 1. oktober til 31. december 2015
Pris for op til 5 personer i feriehus DKK 1.785,-/893,-*

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

Jul og nytår på naturskønne Djursland
Planlæg jul og nytår allerede nu og book et hus for op til 5 personer. Husene er toprenoverede og danner perfekte rammer om den
hyggelige højtid.

» Badeværelse med gulvvarme,
fastmonteret badebænk og
flere hæve/sænke funktioner
» Værelse med udtræksseng

Pris for en uge over jul eller nytår kr. 3.164,-/1.582,-*

(140 cm bred) og en køjeseng
ovenover

Juleaftensarrangement i feriebyen
Som noget nyt arrangerer vi i samarbejde med
Handi Tours juleaften med spisning i fælleshuset.
2 overnatninger fra 23.12 – 25.12 inkl. juleaften med
traditionel julemenu.

Pris pr. person inkl. overnatning og program 1.595,ved 2 personer i feriehus.

N

D!
YHE

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

Se mere på dronningensferieby.dk

Ferie uden forhindringer

*Feriebylegat kan søges af medlemmer med sclerose
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Priser
Alle priser er inkl. slutrengøring
og Wi-Fi. Energi afregnes efter
forbrug med kr. 2,50 pr. kWh.
Linnedpakke kr. 110,-

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

Online booking

Dronningens Ferieby 1

www.dronningensferieby.dk

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

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

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

Danmarks største
udvalg af dagligvarer
til discountpriser!
Meget mere discount

KLUMMEN

Menneske eller enhed?

I

tirsdags havde jeg en oplevelse. En
oplevelse, hvor jeg pludselig følte mig
reduceret til en ubetydelighed. Hvor
jeg blev behandlet som noget, der stod
eller sad i vejen, og som bare skulle enten
fjernes eller arbejdes udenom.
Den oplevelse bragte mig »tilbage til
fremtiden« så at sige. Jeg har normalt en
meget, meget nærværende hjemmehjælper, men i ferietiden vil man jo uundgåe
ligt få besøg af nogen, man ikke kender,
og jeg ved, at det oftest går ganske udmærket og ikke giver anledning til problemer. Men i dette tilfælde gik alting galt.
Man benyttede min elektroniske lås til
at få adgang i stedet for at ringe på som
hos et menneske! Man hørte ikke efter,
når jeg fortalte om tingene i mit hjem.
Man nærmest skubbede mig rundt som
den vaskebold, man ikke ville samle op
fra stuegulvet, fordi ... »vi samler ikke
ting op«.
Oplevelsen viste mig et skræmmebillede af at være virkelig gammel eller
voldsomt handicappet og ude af stand til
at kunne prioritere på egen hånd. Et billede af umyndiggørelse, som ikke var rart
at se. Et billede af det, jeg vil benævne
»nådesløs effektivitet«.
Jeg blev meget chokeret over, hvad der
foregik.

Du kan læse flere indlæg af andre bloggere på

Men mærkeligt nok blev jeg også
ude af stand til at stoppe det. Jeg prøvede ganske kort, men hele stemningen
gjorde, at jeg bare gled ind i den tildelte
rolle som »enhed«. Jeg var ikke Nils, 63
år gammel og scleroseramt. Jeg var i stedet en del af det, man også i sundhedssektoren omtaler som »produktionen«.
Det gik op for mig, hvorfor man har en
»produktionsdirektør« på et moderne
sygehus!
Heldigvis fik jeg i løbet af nogle timer
samlet mig selv så meget sammen, at jeg
kunne tage kontakt til min kommunale
visitator, som forstod både min oplevelse, og hvad der skulle gøres ved den.
Jeg håber naturligvis, at min oplevelse
var en enlig – uheldig – svale. Men jeg
erkender, at jeg frygter, at mange oplever
det, jeg oplevede ... Bare uden den efterfølgende forståelse for at rette op på det.
Det gør mig både ked af det og bange.
Det gør mig også vred, for det er i virkeligheden nok den ultimative ydmygelse
af et menneske, når man helt åbent reducerer det til en statistisk enhed, som bare
skal krydses af og signeres for.
Mennesker er ikke noget, der skal hakkes af med et flueben i en boks.

u scleroseforeningen.dk/blog

Nils Freitag
63 år gammel og
førtidspensioneret ...
dog ikke på grund af
sclerosen. Har tidligere
arbejdet som alt fra
grafiker til annoncesælger, videoproducer,
bedemand, skadedyrsbekæmper og
taxachauffør.

Annonce

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

MULTIPEL SCLEROSE
OG TRÆTHED
– EN BOG OM HVORDAN MAN LEVER MED SCLEROSETRÆTHED

MULTIPEL SCLEROSE OG TRÆTHED
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