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som

en 15. september 2016 var en stor dag i den in
ternationale Progressive MS Alliances historie.
Her var der pressekonference i London i for
bindelse med sclerosekongressen ECTRIMS, og ver
denspressen blev præsenteret for den storstilede plan,
alliancen hele tiden har arbejdet frem mod. Efter en
styret proces, hvor førende eksperter – inklusive dan
skere – har udpeget forskningsområder, som skulle af
dækkes, har 11 såkaldte collaborative networks arbejdet
det sidste år frem mod at blive en af de tre vindere af et
meget stort beløb til deres forskning.
I London blev de tre projekter præsen
kan bestille bogen ved at sende
teret. At de er »collaborative networks«
Vi støtter den bedste
betyder, at de bryder landegrænser, og at
mail til ms@biogen.com
forskning på tværs
der er mange forskere involveret i hver.
af grænser – den behøver
Tanken er, at forskning skal foregå inter
mere på
ikke at være dansk.
nationalt og som et samarbejde. Der er in
w.multipelsklerose.dk
gen danske forskere i de tre vinderprojek
ter, men som dansker er jeg alligevel meget stolt af, at
Scleroseforeningen har været med i alliancen helt fra
begyndelsen og har ydet betydelig økonomisk støtte på
over 7 millioner kroner til alliancens arbejde. Vi har
hele tiden stået last og brast med alliancens filosofi: Vi
støtter den bedste forskning på tværs af grænser – den
behøver ikke at være dansk. Det vigtigste for os er, at
der sikres behandling til mennesker med progressiv
sclerose, og det skal ske hurtigt. I London blev de tre
projekter tildelt støtte for 94 millioner kroner – altså
mere end 30 millioner per projekt. Se mere om projek
terne på side 46.
Og nu vi er inde
på emnet
forskning, så vil jeg lige
23/03/16
10:09
benytte lejligheden til at takke alle jer, der ligesom
jeg selv samlede ind den 11. september 2016 til vo
0:09
res første husstandsindsamling. Det var en stor dag
i foreningens historie, hvor vi takket være den store
hjælp fra alle jer indsamlede 3,7 millioner kroner –
netop til forskning i sclerose og gigt.

tiv besætning.

Læs mere om
Progressive MS Alliance
på side 46.

n fantastisk bedrift
en hyldest til livet.

kan bestille bogen ved at sende
mail til ms@biogen.com

mere på
w.multipelsklerose.dk
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	At ignorere ensomhed
hjælper ikke

	Jeg vil hellere være alene
end afhængig

	»Hvordan skal jeg omgås andre, når jeg
ikke længere ved, hvem jeg selv er?«
	»Mit liv begyndte, da
jeg fik sclerose«
	Kristina er fanget mellem
ensomhed og frygt for fremtiden

Foto: Hanne Loop
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Stort tema om

sclerose og
ensomhed
Hvad sker der med forholdet til en selv – og dermed til andre –
når man får sclerose? Det forsøger Lev med SCLEROSE at
zoome ind på i temaet på de kommende sider.
Som en af kvinderne i temaet siger: »Hvordan skal jeg omgås
andre, når jeg ikke længere ved, hvem jeg selv er?«
Og hun er bare en af de mange, der oplever, at deres sclerose har
medført en større grad af social tilbagetrækning og ensomhed.
Faktisk svarer over en tredjedel af de adspurgte i en ny undersøgelse fra Scleroseforeningen, at de ofte eller af og til føler sig
ensomme som følge af deres sclerose.

Scleroseforeningen · Nr. 3 · 2016
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At ignorere
ensomhed
hjælper ikke
Ensomhed er et grundvilkår i livet. Men det er først med en kronisk sygdoms
indtog i livet, at mange kommer i kontakt med ensomhedsfølelsen.

O
Af Lotte Skou Hansen

8

ver en tredjedel af de adspurgte svarer i
en ny undersøgelse fra Scleroseforenin
gen, at de ofte eller af og til føler sig en
somme som følge af deres sclerose.
Men i virkeligheden er ensomhed en grund
læggende, almenmenneskelig følelse, som alle
kender til, og som bedst beskrives med ordene:
»Vi fødes alene, og vi dør alene.«
»Ensomhed er en følelse, som folk helst ikke
vil beskæftige sig med. Derfor har mange mo
derne mennesker en tendens til at hylde travl
heden. Den gør, at de undgår at mærke efter og
måske opdage en lurende ensomhedsfølelse. Det
hektiske liv kan sclerosen spænde ben for,« si
ger Scleroseforeningens psykolog, Helle Gry Pe
dersen, og uddyber:
»Af og til tror folk, at det er sclerosen, der har
udløst deres ensomhed. Det er det også i nogle
tilfælde, hvor fysiske begrænsninger og sclero
setræthed bevirker, at venner for eksempel har
trukket sig. Men oftere handler det om, at folk
med en kronisk sygdom kommer i kontakt med
nogle mere fundamentale ting i livet på grund
af deres sygdom. De begynder at reflektere mere
over livet, og de tænker større eksistentielle tan
ker om liv og død, som man måske har en ten
dens til at skubbe fra sig, når man er rask, og
det hele går stærkt.«

Scleroseforeningen · Nr. 3· 2016

Arbejd med følelsen
Ifølge Helle Gry Pedersen ville langt de fleste af
os altså kende til følelsen af ensomhed, hvis ikke
vi havde travlt med at ignorere den. Man skal
dog ikke undervurdere følelsen, blot fordi den er
universel.
»En følelse af at være ensom kan accelerere
og lede til depression. Hvis man først begynder
at tænke: ’Jeg har ingen venner’, og det glider
over i tanker som: ’Der er ingen, der gider mig,
jeg er ikke lige så meget værd som andre men
nesker, jeg kunne lige så godt ikke være her
mere.” så kan man komme ind i en spiral, hvor
de negative tanker kommer til at fylde og eska
lere,« forklarer hun.
Derfor skal man tage sin følelse af ensomhed
seriøst og handle på den. I boksen på modstå
ende side kan du læse lidt mere om, hvordan du
kan arbejde med din ensomhed.
»Hvis man føler sig ensom, fordi man for
eksempel ikke kan overskue at tage med til fa
miliefester på grund af sclerosetræthed, kan
man begynde at arbejde med, hvordan man
kan være med i et vist omfang og samtidig
passe på sig selv. Det kan være, at man skal
have professionel hjælp, men man kan starte
med selv at tage sin følelse af ensomhed alvor
ligt og begynde at tænke over, hvad der udlø
ser den,« forklarer Helle Gry Pedersen.

Ensomhed er en følelse, som folk helst ikke
vil beskæftige sig med. Derfor har mange
moderne mennesker en tendens til at hylde
travlheden. Den gør, at de undgår at mærke efter
og måske opdage en lurende ensomhedsfølelse.
Det hektiske liv kan sclerosen spænde ben for.
Helle Gry Pedersen,
Scleroseforeningens psykolog.

Hvad kan du selv gøre?
• Erkend følelsen af ensomhed,
og tag den alvorligt
– Folk går tit med tingene unødigt længe,
inden de handler på deres følelser.
•

Undersøg følelsen

– Ensomhed kan skyldes mange ting.
Spørg dig selv: Hvad er det, jeg mangler
eller savner i mit liv? Hvad vil jeg gerne
have mere af? Hvornår føler jeg mig
ensom og hvorfor?

• Overvej, hvordan du kan få mere af
det, du savner i dit liv.
– Lav evt. en liste
• Forsøg at opnå nogle af de ting,
du ønsker
– Accepter, at det kan tage tid.
• Bed om hjælp fra familie, venner eller
professionelle som fx:
– Scleroseforeningens psykologer. Opsøg
dem især, hvis du oplever, at du kommer
til at hænge fast i negative tankemønstre
og bliver mere og mere trist.
   – Sclerosehospitalerne. De kan hjælpe
med for eksempel fokus på energi,
energibatterier og mental robusthed.

Hvad kan man gøre som pårørende?
Når sclerose kommer tæt ind på livet, rammes de pårørende også. I mange
tilfælde oplever den pårørende følelser af magtesløshed og tvivl om, hvad
der er det »rigtige« at gøre. Tit er den største hjælp faktisk blot at lytte …
• Vær opmærksom på, at den med sclerose måske har behov for at
tale om sygdommen – også flere år efter diagnosen.
• Folk med en kronisk sygdom kan være mere sårbare over for
ensomhed. De føler sig tit magtesløse og alene med deres sygdom.
• Forsøg at afhjælpe det ved at lægge øre til deres tanker,
bekymringer og frustrationer. Også selvom du måske synes, at I
har talt nok om sygdommen.
• Arbejd med at acceptere, at der er mange ting, du ikke kan fikse for
dem. Nøjs med at spørge ind og lytte uden at komme med gode råd
og bud på løsninger
• Hold øje med, om den syge begynder at trække sig fra
arrangementer og isolere sig socialt. Sig: »Jeg har lagt mærke til,
at du … Hvad handler det om?«
• Du risikerer at blive afvist eller skubbet væk, når du spørger ind
på den måde. Spørg igen efter en periode. Vær vedholdende, og
italesæt, hvad du ser.
• Hjælp dit familiemedlem/ven med at tage kontakt til andre og
bryde følelsen af ensomhed.

Scleroseforeningen · Nr. 3 · 2016
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Jeg vil hellere
være alene
end afhængig
Marianne Wie har trods sclerose et aktivt liv og formår at
arbejde og rejse i udlandet. Alligevel får skammen over at
være fysisk og økonomisk afhængig hende til at leve sit liv
alene. Mangel på muligheder og autonomi er i dag årsag
til skam, siger forsker.

Af Roberta Montanari

D

et er en rystende tanke. Men hver gang vi
er sammen og gemmer os ved ikke at tage
kontakt om det, vi tænker eller har indeni
– hver gang vi undgår at vise, hvad der rører sig i
os – så handler det simpelthen om skam.«
Lars J. Sørensen turde vide, hvad han taler
om. Som nyligt pensioneret chefpsykolog har
han i mange år beskæftiget sig med fænomenet,
og er forfatter til bogen »Skam – medfødt og til
lært. Når skam fører til sjælemord« fra 2013.
»Skam viser sig i måden, vi gemmer os over
for hinanden, er ubehageligt selvbevidste og
har indre selvkritiske dialoger. Vi øver os i at
lyde rigtigt, vi må ikke lyde forkert, for så er vi
forkerte,« siger han. Ifølge Lars J. Sørensen er
skam en præcis medfødt sensor, som viser, hvor
afhængige vi som mennesker er af hinanden.
Når vi føler os afmægtige og ikke bliver mødt,
rummet og spejlet i det, som er betydningsfuldt
for os, opstår den skadelige skam: Selvfølelsen
rammes, og selvbilledet kan briste.

At være grundlæggende alene
47-årige Marianne Wie kender til følelsen på
egen krop. For selvom hun »kun« lider af en
meget godartet sclerose, har venner og familie
og formår at cykle mountainbike, tage på van
dreture og rejser og tage vagter som tjener, ska
ber sygdommen en begrænsning og afhængig
hed, som gør hende grundlæggende alene.
»Jeg har boet alene i 16 år og har mest haft
overfladiske kærester. Jeg har aldrig turdet in
10
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Foto: Claus Boesen
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volvere mig og komme så tæt på nogen, at jeg
følte, ’nu kan jeg ikke leve uden’. Derfor har jeg
kun haft korte forhold, affærer, alt det sjove.
Hvis det kommer for tæt på, føler jeg, at forhol
det vil fratage mig min uafhængighed og frihed
til at bestemme over mit eget liv,« siger Mari
anne Wie, som bor i et rækkehus i Hornbæk og
har to voksne døtre.
Hvis hun får en kæreste, som hun flytter sam
men med, vil hendes pension nemlig blive regu
leret efter hans indtægt. Det vil efter al sandsyn
lighed betyde, at hun kun vil få en grundpension,
som hun ikke vil kunne leve af, fortæller hun.
»Jeg har tjent mine egne penge, siden jeg var
14 år. Jeg vil føle mig så umyndiggjort og uværdig,
hvis en anden skal prioritere, hvad der er rigtigt
for mig! Jeg vil ikke ind i en problematik, hvor jeg
skal gå tiggergang, selvom han som udgangspunkt
siger, at det er i orden. Det
gør mig rigtig ked af det,
I dag opstår skam, fordi vi sur og frustreret, at jeg har
ikke har muligheder nok
haft kærester, hvor jeg godt
og er autonome nok, når vi er
kunne se os blive gamle
til besvær, har brug for hjælp.
sammen, men hvor det al
Eller hvis vi har problemer, så
drig blev til noget.«
skal det være nogle, som kan
»Jeg har for eksempel
løses og fikses. Ikke problelige
givet min datter nogle
mer, som man ikke kan gøre
penge.
Det skulle jeg i så
noget ved og bare må acceptere og lære at leve med
fald bede om lov til såvel
som til frisør eller ben
zin til min bil. Jeg plejer også at give mine børn
5.000 kroner i julegave. Det skulle jeg have lov
til af ham, og han ville måske synes, det var lidt
dyrt. Jeg magter ikke den slags, så vil jeg hellere
være alene. Men prisen er høj, for jeg kan se, at
jeg kan blive meget ensom, når jeg bliver ældre
eller mindre mobil,« siger Marianne Wie.

Skam opstår, når vi er til besvær
Mogens Lindhardt er teolog og har forsket i
skam. Ifølge ham opstod skam før i tiden typisk,
når man trådte uden for gruppen, »ville eller var
for meget« og skulle sættes på plads.
»I dag opstår skam, fordi vi ikke har mulig
heder nok og er autonome nok, når vi er til be
svær, har brug for hjælp. Eller hvis vi har pro
blemer, så skal det være nogle, som kan løses og
fikses. Ikke problemer, som man ikke kan gøre
noget ved og bare må acceptere og lære at leve
med,« siger Mogens Lindhardt.
»Jeg bliver valgt fra«
Skam er ifølge ham mangel på muligheder for at
kunne fortælle den gode historie om os selv. Ma
rianne Wie er god til at komme ud at opleve ting
eller mødes på cafeer, men når hun dater, skilter
hun ikke med sin sygdom.
12
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»Jeg har helt klart opfattelsen af, at jeg bli
ver valgt fra, fordi jeg er syg, for hvis jeg skri
ver det i profilen, appellerer jeg kun til andre
pensionister. Det er der intet galt i, men det er
ikke det liv, jeg kan leve nu og ønsker mig. Jeg
kan skrive nok så meget, at jeg er frisk og kører
mountainbike, men det er stadig det gamle blik
på mennesker med sclerose, at man sidder i kø
restol og ikke kan gå,« fortæller hun.
»Før fortalte jeg om min sygdom efter et par
møder, nu siger jeg det på første date. Som regel
siger de, at det ikke er noget problem. De kan jo
se, at jeg kan smile, tale og gøre normale ting!
Men jeg har altid et sug i maven af ubehag, når
jeg skal sige det, det bliver ikke anderledes.«

Moderne mennesker er deres muligheder
Ud over andres domme og fordomme får andres
velmenende råd om, hvad Marianne Wie bør
gøre, hende til at føle sig forkert. De får hende
til at føle, at hun skal retfærdiggøre sig selv og
sine handlinger. For det er jo op til hende selv,
hvordan hun har det, er den gængse holdning.
Mogens Lindhardt mener, at det personlige
ansvar, hvor individet altid selv er ansvarlig for
sin situation, har taget overhånd.
»I dag skammer du dig over at miste dine mu
ligheder – for du er dine muligheder! Hvis du
har sclerose, må du måske nøjes med at fortælle,
at du læser gode bøger, for du kan ikke fortælle,
at du planlægger rejser de næste syv år. Skam
er ikke at være på, være i gang, omstillingsparat
og til rådighed, ikke være med de rigtige steder.
Skam afspejler vores afhængighed af andre,« si
ger han.
Netop gensidigheden i relationerne – at vi
hænger sammen som ærtehalm – er centralt
for Lars J. Sørensens forståelse af den svære fø
lelse. Skam smitter, og den enes skamløshed
kan give den anden skam. Måden, vi formår at
være sammen med os selv på, viser sig i måden,
vi er sammen med andre på, forklarer han. Og
når man er ramt af skam, er det ifølge ham både
svært at være sammen med sig selv og andre.
For chefpsykologen er det bestemt ikke ve
jen frem at bede nogen fortælle om deres skam.
Derimod opløser tætte, accepterende relationer,
hvor vedkommende føler sig set, hørt og aner
kendt i sin væren, ofte skam som dug for solen,
mener han. Når man bevæger sig væk fra gøren
og over til væren. For skam handler om, at ens
selvfølelse er blevet trådt under fode.
Marianne trækker sig
Det kender Marianne Wie på godt og ondt, for
i de tætte relationer kan hun godt være sig selv
med sine begrænsninger. Derimod kan nye men

Hvis jeg har haft en aftale hos nogen, må jeg sove en halv time, inden
jeg tager hjem. Jeg har ofte sovet i min
bil i kulden eller er faldet i søvn på et toilet, fordi jeg ikke har lyst til at bede folk,
om jeg må sove hos dem. Jeg undgår at
sætte mig selv i de situationer og vil
også hellere cykle mountainbike alene,
selvom man sagtens kan gøre det i hold.

neskers blikke på især hendes fysiske skavanker
gå hende så meget på, at hun trækker sig.
»I går var jeg på en længere vandretur med en
gruppe. Det er skamfuldt at måtte træde til side
tre gange for at tisse, fordi jeg ikke kan holde på
vandet. Det gør ingen af de andre. Man skal vente
på mig, fordi jeg går langsommere, så for fremti
den vil jeg hellere gå alene,« siger Marianne Wie.
»Jeg har også brug for at sove meget. Hvis jeg
har haft en aftale hos nogen, må jeg sove en halv
time, inden jeg tager hjem. Jeg har ofte sovet i min
bil i kulden eller er faldet i søvn på et toilet, fordi
jeg ikke har lyst til at bede folk, om jeg må sove
hos dem. Jeg undgår at sætte mig selv i de situa
tioner og vil også hellere cykle mountainbike alene,
selvom man sagtens kan gøre det i hold.«

Evalueringskultur
Netop de »udskiftelige grupper« er ifølge Mo
gens Lindhardt typiske for det netværkssam
fund, vi lever i.
»Andre skal hele tiden tage stilling til os. Vi er
på prøve og kan når som helst ryge ud af fælles
skaber, som ikke er givet. Vi er konstant iagttaget
og selviagttaget og lever i en evalueringskultur
helt fra børnehaven og op igennem arbejdslivet.«
Ovenikøbet er normerne i stadig forandring,
pointerer han.
»Er det godt nok, skal jeg gøre noget andet?
Er det, som var godt i går, også godt i morgen?
Der er en grundusikkerhed, som gør os bange
for at blive afsløret og avler trang til kontrol.
Skam kommer jo netop af, at man ikke kan styre
de andres blikke,« siger Mogens Lindhardt.
Netop derfor er udømmende relationer, hvor
man bliver »følelsesmæssigt afstemt«, så vigtige
for ens selvfølelse, mener Lars J. Sørensen. For
Marianne Wie er der ikke et endeligt facit. Hen
des bedste råd er at gøre det, som er bedst i over
ensstemmelse med ens værdier og den, man er.
»Hvad passer til mig? Hvad er vigtigst, og
hvor føler jeg mig mest hjemme? Ud fra det må
man træffe sine egne valg,« siger hun.
Scleroseforeningen · Nr. 3 · 2016

13

tema

»Hvordan skal jeg omgås
andre, når jeg ikke længere
ved, hvem jeg selv er?«
Wenche Abel kan ikke længere genkende sig selv, efter at hun har
fået sclerose. Det får hende til at sky samvær med andre mennesker.

»

Af Gitte Rucbeck

J

eg skal først lige lære mig selv at kende,«
forklarer den 48-årige frederikshavner og
mor til tre. Efter at hun fik konstateret
sclerose i 2011, er billedet af hende selv og hen
des liv, hvad det er og skal være, blevet rystet.
»Det er rart nok med en diagnose og en for
klaring på, at man ikke er hypokonder, når man
føler sig træt,« medgiver Wenche. Men derud
over har diagnosen nærmere skabt forvirring
end klarhed:
Wenche remser en serie spørgsmål op, som
hun stadig tumler med: »Hvorfor kan jeg ikke
længere overskue noget, hvorfor græder jeg over
ingenting, hvor langt kan jeg gå, hvis jeg også
skal nå hjem igen…?«

Ny identitet
»Jeg er stadig ved at finde ud af, hvad der er op
og ned på sygdommen, ja, hvad der er op og ned
på mig, hvor meget jeg kan klare, hvordan jeg
skal indrette mig ... Jeg kan
ikke genkende mig selv fra
Jeg får rigtig meget tid
før. Jeg har forandret mig og
til at gå med at nusse i haskal finde en helt ny identitet.
ven. Dér er der intet pres, intet
Hvem er jeg nu? Hvad har jeg
klokkeslæt. Dér føler jeg, at
at byde på?« spørger Wenche.
jeg bare kan være.
Svarene blafrer stadig i vin
den, og det får hende til at
trække sig socialt. Hun, der
med sine egne ord plejede at være »fremme i
skoene« til sociale sammenkomster og at nyde
dem i fulde drag. Sådan er det ikke mere.
»Det at komme ud i nye forsamlinger er jeg
ikke glad for mere. Jeg føler, jeg skal forklare
alt muligt. Og hvordan skal jeg kunne forklare
noget som helst for andre, når jeg ikke selv kan
forstå det?«
Fra overhalingsbane til nødspor
På kort tid har sclerosen tvunget Wenches liv fra
14

Scleroseforeningen · Nr. 3· 2016

overhalingsbanen og ud i nødsporet. Her prø
ver hun stadig at sunde sig over chokket fra den
hårde opbremsning og at vænne sig til tanken
om at overlade styringen til andre. En stadig
»angstprovokerende« tanke, indrømmer hun.
»Jeg er gået fra meget aktiv til meget lidt ak
tiv på meget kort tid. Jeg er gået fra at kunne
alt og have styr på alt til at miste overblikket og
bukke under ved mindste pres,« fortæller Wen
che, der før diagnosen drev familiens forretning
med modelfly, mens hun passede deres tre børn,
holdt hus og have og ordnede regnskaberne.
»Jeg havde aldrig nogensinde drømt om, at
jeg som 46-årig skulle sidde med en førtidspen
sion,« fortæller Wenche, der samtidig kalder
førtidspensionen det bedste, der er sket siden
diagnosen. For den har betydet, at den kroniske
hovedpine, hun fik sammen med sclerosen, er
aftaget sammen med presset.
Førtidspensionen giver hende den fornødne
fleksibilitet til igen at være »bare en lille smule for
andre«, fortæller Wenche med reference til mand
og børn, hvoraf den yngste stadig bor hjemme.

Haven som helle
Ét sted slapper Wenche ubetinget af, og det er i
haven, der er blevet hendes helle:
»Jeg får rigtig meget tid til at gå med at nusse
i haven. Dér er der intet pres, intet klokkeslæt.
Dér føler jeg, at jeg bare kan være.«
Wenche er også begyndt at komme i den lo
kale afdeling af Scleroseforeningen: »Dér føler
jeg også, at jeg kan være mig selv, og at jeg ikke
behøver at forklare alt muligt.«
På det seneste er hun tilmed begyndt at tage
tilløb til at finde et sted, hvor hun »kan gå hen
og være lidt kreativ«: maling, dekupage, glas,
madlavning … ideerne er mange, ja, faktisk har
hun allerede fundet et tapaskursus, som hun har
meldt sig til.

Foto: Cathrine Ertmann
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»Mit liv
begyndte,
da jeg fik
sclerose«
Det blev en sclerose-diagnose, der fik Laila til at
tage sig selv og sit liv alvorligt og gav hende mod
til at komme ud af busken socialt.

I

Foto: Claus Boesen

dag er hun formand for Scleroseforeningens
lokalafdeling i Nordsjælland – Øst, ungekon
takt for Scleroseforeningen og formand for
Helsingør Handicap Svømmeklub. Hun er aktiv
i Danske Handicaporganisationers Helsingørafdeling, hvor hun indtil for nylig sad både i for
retningsudvalget og handicaprådet. Og så er hun
aktiv i bestyrelsen på sin vej.
Men sådan har det bestemt ikke altid været.
Laila Rohde Mortensen er 35 år og har 10
travle år i spidsen for frivilligt arbejde bag sig.
Det hele startede med en diagnose.
»Inden sclerosen var jeg voldsomt genert. Jeg
havde ikke noget liv. Jeg var bare i live. Sclero
sen blev adgangskort til en masse ting for mig.
Hvis jeg ikke havde fået den, tvivler jeg på, at
sådan én som mig var kommet i gang med alt
det her frivillige arbejde, der giver mig og mas
sevis af andre mennesker så meget. Jeg var så
genert, at det eneste, jeg vidste, var, at jeg i
hvert fald ikke skulle lave noget med andre men
nesker,« fortæller Laila.

Af Gitte Rucbeck

Genoprejsning
Det var en kæmpe lettelse for hende at få diag
nosen, som hun fik i en alder af 21 år efter nogle
års udredning:
Scleroseforeningen · Nr. 3 · 2016
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Inden sclerosen var jeg
voldsomt genert. Jeg havde
ikke noget liv. Jeg var bare i live.
Sclerosen blev adgangskort til
en masse ting for mig.

»Det skar gennem alle anklagerne om, at jeg
var hypokonder eller skør i hovedet.«
Af angst for at blive stemplet som psykisk syg
holdt Laila gennem teenageårene sine mysti
ske symptomer for sig selv, og først som 18-årig
søgte hun læge:
»Jeg led af føleforstyrrelser. Nogle steder på
kroppen af nedsat følelse og andre steder af
overfølsomhed. Prikkede folk mig på armen,
gjorde det afsindigt ondt op til en time efter.
Andre steder af kroppen kunne jeg ikke mærke.
Det var skidesvært at forklare, og lykkedes det
mig at forklare det, var det så ulogisk, at jeg var
bange for at blive stemplet som skør, så det va
rede noget tid, inden jeg gik til læge.«
I diagnosen fandt Laila en psykisk genop
rejsning, for den bekræftede, at hun hele tiden
havde haft ret: Der var noget i vejen. Det var
ikke hende, hendes fornuft eller dømmekraft,
der fejlede noget.

Skelsættende ophold
Hele det første år efter diagnosen viste sclerosen
sig fra sin aggressive side med månedlige attak
ker, der igen og igen fejede benene væk under
Laila. Diagnosen blev adgangsbilletten til et op
hold på Sclerosehospitalet i Haslev. Et ophold,
der blev skelsættende for Laila. På Scleroseho
spitalet mødte hun andre mennesker med scle
rose, ligesom opholdet hjalp hende med at få øje
på styrker og evner, som den usikre og generte
unge kvinde ikke havde forestillet sig, at hun be
sad. Lidt efter lidt fandt hun modet til at brænde
broen bag sig til en tung fortid som omsorgs
svigtet barn og ung og fandt frihed og styrke i at
se fremad:
»Det var en kæmpe befrielse for mig at møde
18
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andre med sclerose, knytte bånd til andre med
sclerose, snakke med andre om sclerose og lære
om livet med sclerose i Haslev. Det var første
gang, at der var nogen, der tog hånd om mig,«
fortæller Laila og uddyber:
»Fra min opvækst havde jeg absolut ingen
forudsætninger for at lykkes. Kun dårlige odds.
Men her lærte jeg en masse om mig selv og om
mine styrker. Jeg lærte at sætte mål og fandt
ud af, at det faktisk er noget, jeg er god til. Og
så indså jeg, at man er nødt til at turde, nødt
til at springe ud i livet, hvis man vil have noget
ud af det. Og det har bare givet mig så meget at
begynde at turde. Det tvivler jeg på, jeg nogen
sinde var nået til, hvis jeg ikke havde fået scle
rose.«

Middag med kendisser
Lailas evne og mod til at sætte sig mål og
springe ud i det er siden kommet hende selv og
mange andre til gode gennem hendes flittige fri
villige arbejde.
Et godt eksempel er en stor velgørenhedsmid
dag, som hun arrangerede for et par år siden
med lokalafdelingen i Nordsjælland – Øst i ryg
gen. Her lykkedes det Laila at få en lang række
kendisser til at komme for at samle ind til forsk
ning i sclerose: Ulf Pilgaard, Lisbet Dahl, Jan
Fog, Pia Kjærsgaard, Claudia Rex, Joakim Ing
versen, Mai-Britt Vingsøe, Morten Remar og
Bubber:
»Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt sad og
kiggede rundt under middagen og sagde til mig
selv: ’Tænk, at jeg har lavet alt det.’ Det var så
ubeskriveligt, at det kunne lade sig gøre, og no
get, jeg aldrig havde troet, at anonyme, generte
Laila fra Snekkersten kunne.«
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Flere ønsker behandling i livets sidste faser
Flere uhelbredeligt syge patienter ønsker i stigende grad behandling helt frem til livets afslutning. Det kan der være gode medicinske grunde til,
siger overlæge. Glem ikke fokus på kvalitet og på at sige farvel i den sidste tid, påpeger hospicesygeplejersker
AF MAJA FUNCH
funch@k.dk

På hospitaler og hospicer
beretter flere læger og sygeplejersker om, at patienter
har stadig sværere ved at
erkende, at de går døden i
møde, når de lider af uhelbredelig sygdom.
For eksempel møder flere
patienter til konsultation
med forslag til deres egen
behandling, siger Kristian
Antonsen, vicedirektør på
Bispebjerg Hospital i København:
”Patienter skubber oftere
og oftere hårdt på. Helt generelt kommer både de og pårørende mere forberedte,
fordi man kan søge alt på
internettet, og fordi der er

mange netværk med vidensog ressourcepersoner, de kan
konsultere.”
På Skt. Lukas Stiftelsens
Hospice i Hellerup oplever
afdelingssygeplejerske Kirsten Enevoldsen, at en del
patienter er ganske tæt på
døden, før de lader sig indskrive:
”Behandlingstilbuddene er
mange, og både patienter og
pårørende ønsker, at der behandles længst muligt. Nogle
tager, hvis de får det tilbudt,
nærmest den ene eksperimentelle behandling efter
den anden. Det betyder, at de
er meget dårlige, når de henvises til hospice,” siger hun
og tilføjer:
”Vores tanke er ind imellem, om de ikke kunne have

brugt den sidste tid bedre
end på landevejen mellem
forskellige behandlinger.”
Men der er flere grunde til,
at håbet i døden for mange er
knyttet til behandling frem
for accept og afslutning.
Sidste år søgte 405 patienter om tilladelse til såkaldt
eksperimentel behandling

hos Sundhedsstyrelsen. Eksperimentel behandling kan
gives til mennesker med livstruende sygdom, men hvor
de etablerede behandlingsmuligheder er udtømte.
Allerflest ansøgere var patienter, der led af lungecancer, og her er det før set, at de
ikke-gennemdokumenterede
behandlinger har givet uventet gode resultater.

”De kan faktisk sommetider udøve mirakler,” siger
Torben Riis Rasmussen, overlæge, klinisk lektor og formand for Dansk Lunge Cancer Gruppe.
Han peger for eksempel på
såkaldte designer drugs som
tyrosin kinase inhibitorer;
stoffer der har vist sig at kunne lukke ned for væksten på
visse muterede kræftceller.
”Dem prøvede man først af
på håbløst syge patienter, og
man så, at hos nogle patienter forsvandt udbredt kræft
næsten som dug for solen,”
siger han.
Også blandt etablerede behandlinger oplever nogle patienter pludselig en effekt,
flertallet ikke har af medicinen:

”Når vi tilbyder livsforlængende behandling til patienter, som egentlig er vurderet
uhelbredeligt syge, kan der
være én eller to ud af 100, der
stadig lever efter fem år. Så er
de ud fra en formel betragtning helbredte. Når vi ved, at
det sker for enkelte, er det
svært at bebrejde de mange,
at de også forfølger det håb,”
siger Torben Riis Rasmussen.
I sundhedsvæsenet generelt går tendensen mod, at
patienter og pårørende skal
tage ansvar for deres egen
sygdom og behandling, siger
Kirsten Halskov Madsen, lektor med speciale i palliation
ved VIA Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus.
Regionernes sundhedsplaner er påvirket af begreber

WWBehandlings-

som ”empowerment”, ”shared decision” og ”den pårørende som partner”.

tilbuddene er
mange, og både
patienter og på
rørende ønsker,
at der behandles
længst muligt.

Problemerne kan opstå, når
sygdommen trods alle forsøg
er stærkere end mennesket,
fortsætter hun. Når det eneste håb er knyttet til yderligere behandling – i stedet for at
være bundet op på kvaliteten
af den sidste tid.
”Det er lige så stort et projekt at sige farvel som goddag. Der sker noget med
mennesker, når de giver sig
døden i vold og for eksempel
lader sig indskrive på hospice. De ser på alt det, der skal
på plads, inden de skal afsted. Og siger man kun farvel
gennem medicinsk behandling, så får den hele opmærk-

KIRSTEN ENEVOLDSEN,
AFDELINGSSYGEPLEJERSKE PÅ
SKT. LUKAS STIFTELSENS
HOSPICE

X

Hvor meget vil
et britisk farvel
til EU betyde
for Danmark?
Langt mindre
end for 40 år
siden. Side 9

Parken ved Nivaagaards
Malerisamling i Nivå er
et farverigt syn i juni,
hvor det er højsæson for
de flere end 1000 blomstrende rododendroner.
Liv&Sjæl side 15
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somheden,” siger Kirsten
Halskov Madsen.
Også Kirsten Enevoldsen
fra Skt. Lukas Stiftelsens Hospice udtaler, at kvalitet i den
sidste tid kan være lige så
værdifuld som tid.
”For nogle betyder det meget at vide, at de har prøvet
alt. Omvendt oplever vi jævnligt, at yderligere behandling
har betydelige bivirkninger
og store omkostninger for
livskvaliteten i den sidste tid.
Langt de fleste ved, at behandlingen højst kan forlænge deres liv, men ikke helbrede. Spørgsmålet er så, hvordan kvaliteten bliver af den
sidste tid,” siger hun.

Krisestemningen
i kulturlivet
er overdrevet,
mener
kunstneren
Peter Brandes.

Kultur side 18
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Organdonation
kan være et stort
dilemma for
den dødes pårørende. Side 5

F OTO : P E T R A T H E I B E L J ACO B S E N

• Kirke&Tro: Undersøgelse viser, at 3 ud af
10 danskere ikke har tillid til, at folkekirken bruger sine indtægter fra kirkeskatten
økonomisk forsvarligt side 4
• Debat: Vi er ikke nationalister, men blot
stolte over vores rødder, siger Morten Tirssøn Mathisen fra asa-gruppen Hefjendur.
Gruppen er af andre asatroende blevet
stemplet som nationalistisk side 23
Denne side er redigeret af Thomas Andreasen

Sportshallen er landsbyens nye centrum

I områder, hvor butiksdøden hærger, fraflytningen stiger, og husene bliver revet ned, står idrætshallerne endnu. De traditionelle haller har på mange
områder overtaget forsamlingshusenes rolle i de små lokalsamfund, mener forskere
AF SIMON MUFF ENEVOLDSEN
enevoldsen@k.dk

Hallen er den sidste bygning
inden byskiltet, der viser, at
man ikke længere opholder
sig i Rødkærsbro. Men selvom den ligger i udkanten af
den lille stationsby i Midtjylland, er der blandt byens borgere ingen tvivl om, at Rødkærsbro Hallen er lokalsamfundets midtpunkt.

Det er her, man bruger sin
søndag, det er her, man mødes, og her, det lokale netværk plejes. Og så er det naturligvis her, man støtter de
lokale håndboldstjerner, når
de uge efter uge træder ind i
arenaen i landets syvende
bedste række til indbyggernes udelte begejstring. I aften
slutter den årlige byfestival
med spisning, liveband og
dans i Rødkærsbro Hallen.

Selvom skiltet på den anden side af vejen fortæller, at
man er 10 kilometer fra Bjerringbro, passer det ganske
fint på Rødkærsbro, når de
første linjer af C.V. Jørgensens
klassiker ”Det si’r sig selv”
fylder hallen. For i aften er
der næppe noget, der swinger som Rødkærsbro Hallen
by night.
Og de sætter pris på deres
hal. Uanset om det er de grå-

hårede deltagere ved festen,
der sidder stille og betragter
de yngre danse på stolene, eller om det er de yngre selv,
man spørger, er svaret det
samme: Idrætshallen er ganske enkelt et livsvilkår i Rødkærsbro.
Det er ikke kun her, man er
glad for sin hal. Danmark er
således et af de lande i verden, der har flest haller i forhold til antallet af indbygge-

re. For hver 3748 indbyggere
er der en idrætshal, og det er
der flere årsager til.
Anne Sofie Lund Tannebek
skriver i øjeblikket en ph.d.
om fremtidens idrætshaller,
og i afhandlingen skuer hun
også tilbage i tiden. Mange af
hallerne står præcis, som de
gjorde, da de blev bygget i
1960’erne og 1970’erne – Rødkærsbro Hallen i 1973. I 2005
blev der lavet en opgørelse,
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var stor ledighed, megen fritid og mange midler at investere. Samtidig voksede antallet af idrætsforeninger for
fodbold, håndbold og badminton markant, og da kommunerne efter dansk lovgivning var pålagt at stille faciliteter til rådighed til disse foreninger, skød idrætshallerne
op landet over.
De små sogne skulle slås
sammen til storkommuner,

og mange af dem lå inde med
penge i sognekassen. De
skulle ikke gå til den kommende storkommunekasse,
og derfor valgte mange at investere i lokalområdet.
Årsagen til, at idrætshallerne er så vigtige i de små lokalsamfund, er, at de ofte er
netop der, man samles.

FORTSÆTTER SIDE 19

Sigurd Swane
Maleri

Ny bog fra
Tomas Sjödin

Sjödins tekster tager ofte udgangspunkt i hverdagshændelser,
og på en underlig måde sidder
man tilbage med en oplevelse af
at være blevet klogere på livet.

der viste, at 75 procent af de
danske idrætshaller blev bygget før 1983.
Ud over det rent praktiske
i, at man lærte at masseproducere mange af de elementer, der skal bruges til at bygge en hal, tror Anne Sofie
Lund Tannebek, at det såkaldte hal-boom i begyndelsen af 1960’erne skyldtes, at
idrætten blev mere folkelig
efter Anden Verdenskrig. Der
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Kristina
er fanget
mellem
ensomhed
og frygt for
fremtiden
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Kristina Palholt mangler nogen at snakke
med, der har samme sygdom som hende
selv. Men samtidig er hun bange for at blive
konfronteret med andre med fremskreden
sclerose. Det skaber et dilemma – et
dilemma, som leder til ensomhed.

D

a 21-årige Kristina i slutningen af juni
scrollede ned over sine Facebook-nyhe
der, stødte hun på et opslag fra Sclero
seforeningen. »Er du ensom?« stod der. Det
mente hun ikke og scrollede videre. Men i da
gene efter blev opslaget ved med at dukke op i
hendes tanker.
»Jeres opslag fik mig til at reflektere over,
hvor meget energi jeg bruger på at tænke på min
sygdom, og hvor meget jeg bruger på at snakke
om den. Jeg bruger relativt meget energi på
at tænke over den og ikke særlig meget tid på
at snakke om den. Jeg føler, at jeg har prøvet
at tale om min sygdom, men så har folk været
uforstående, og så har jeg givet op. Så snart det
er tankerne, der fylder mest, så føler jeg mig en
som. Det var bare underligt at erkende, for jeg
gik ellers ikke og betragtede mig selv som en
som,« fortæller Kristina.

Af Ninett Rohde

Foto: Hanne Loop

Fremtiden med sclerose
Hun havde sit første attak i efteråret 2014. Her
oplevede hun føleforstyrrelser i ansigtet, men
lægerne konkluderede, at det bare var en nerve,
der sad i klemme. I vinteren 2015 fik hun føle
forstyrrelser fra ribbenene og ned i venstre side
og i nogle af sine fingre på venstre hånd. Diag
nosen kom kort efter: Sclerose. Men siden diag
nosen har Kristina intet mærket til sin sygdom
ud over den lille pille, hun tager om aftenen. In
gen attakker, intet. Og det er godt – men hvad
med i morgen?
»Jeg har en angst og en frygt for fremtiden
– for at sygdommen skal udvikle sig. Jeg har det
så godt. Sådan vil jeg bare gerne have, at det skal
blive ved med at være. Men der sidder en djævel
på min skulder, der siger, at jeg måske ikke vil
blive ved med at være så heldig,« siger Kristina.
Når Kristina bliver konfronteret med sin syg
dom enten i tv, på Facebook eller i blade, kan
særligt historier om mennesker med sclerose,
Scleroseforeningen · Nr. 3 · 2016
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der kæmper med mere fysiske problemer end
hende selv, påvirke hende.
»Hvis jeg ser nogen, der fejler det samme,
som har det værre, så tænker jeg automatisk:
’Åh nej, hvad hvis det bliver mig!’«

Masser af opmærksomhed i
tiden efter diagnosen
Kristina har gode venner, en god familie og læ
ser til social- og specialpædagog på UCSJ Ros
kilde. I tiden efter hendes diagnose var hendes
familie og venner meget opmærksomme, spurgte
ind og tog sig tid til at snakke om Kristinas nye
følgesvend. Men efterhånden som det første
chok aftog, føler hun ikke, at der er lige så stor
interesse for at tale om hendes sygdom.
»Jeg har ikke nogen symptomer på, at jeg er
syg. Udefra ser det jo ud til, at jeg har det fint.
I starten var det chokket over at blive syg, der
fyldte for mig, men nu er det nogle andre ting,
jeg går og tænker over i hverdagen. Men det bli
ver ikke italesat,« siger Kristina.
Stærkt selvbillede styrker ensomheden
Det er svært for Kristina selv at skulle starte en
samtale op om sine tanker. Hun er bange for, at
hendes venner ikke er interesserede i at høre om
hendes bekymringer, og samtidig frygter hun, at
tankerne vil ændre vennernes opfattelse af hende.
»Jeg er bange for, hvordan folk vil se på mig,
når de hører om de tanker, jeg går med. Jeg vil
ikke opfattes som sårbar. På den måde er jeg
måske min egen fjende i forhold til min ensom
hed,« siger Kristina eftertænksomt og fortsætter:
»Derfor går jeg rundt med de her tanker, som
jeg skal arbejde med, men som jeg føler, jeg ikke
har nogen at dele med. Det er meget … tomt,«
siger Kristina.
Det er blandt andet på grund af de mang
lende samtaler om hendes bekymringer for syg
dommen, at ensomhedsfølelsen opstår. Men de
gange Kristina endelig har fået talt om sin angst,
blev ensomheden desværre ikke mindre.
For med sclerose kan manglende forståelse
følge med.
»Du fejler jo ikke noget«
»Jeg har prøvet at snakke med min kammerat,
men han siger bare: ’Jamen, du fejler jo ikke
noget. Der er ikke noget at være ked af.’ I hans
øjne er der ikke nogen forskel på ham og mig,
ud over at jeg tager en pille hver aften. Jeg har
det godt lige nu, så derfor kan han ikke forstå, at
jeg bruger energi på at bekymre mig. Der føler
jeg mig godt nok alene,« fortæller hun.
22
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Kristina og kammeraten er stadig gode ven
ner, men hun undgår så vidt muligt at snakke
om sin sygdom med ham, fordi han ikke forstår
hende. På grund af det har hun også valgt ikke
at snakke med sine veninder om sine bekymrin
ger.
»Jeg er bange for, at hvis jeg åbner op om det
over for mine veninder, og de så reagerer lige
som ham, så vil det skubbe os væk fra hinanden,
og det vil jeg jo ikke have. Min sygdom skal ikke
stå i vejen for mine venskaber,« siger hun.

Frygten for andre med sclerose
De taler ikke om hendes sygdom. Til gengæld
hjælper Kristinas veninder alligevel ved at di
strahere hende fra alle tankerne. Men hun
mangler stadig nogen at snakke med. Nogen,
der forstår hende. Andre unge med sclerose ville
være det åbenlyse valg – men her sætter Kristi
nas frygt for fremtiden, den frygt, hun har brug
for at tale om, en stopper for at tage kontakt til
andre med sclerose.
»Jeg har været virkelig tæt på at melde mig til
nogle af de arrangementer, Scleroseforeningen
har tilbudt. Jeg var flere gange inde at kigge på
sportscampen for unge, som foreningen holdt i
foråret. Men jeg turde ikke tage skridtet. Jeg er
ikke klar til at møde nogen, som ikke kan gå, el
ler en der er lam i den ene side. Men på et eller
andet tidspunkt tror jeg, at jeg tager mod til mig
og deltager i nogle af de arrangementer, der bli
ver holdt,« siger hun.
Kristina har brug for andre unge med scle
rose, og hun er sikker på, at det, hun søger,
gemmer sig iblandt dem.
»Hvis jeg kunne snakke med en, som havde
det som mig, når mine bekymringer kom, så
ville jeg vide, at den person forstod mig 100 pro
cent,« siger hun.
Nemmere at komme over bekymringerne
Men indtil videre takler Kristina sine bekymrin
ger alene. Hun har arbejdet på at acceptere sine
tanker og valgt, at det er okay, når hun bliver
ked af det.
»Når min angst og bekymringerne kommer,
så prøver jeg at styre mine tanker. Jeg lader det
komme ud. Jeg giver det plads i en halv time,
og så er det overstået. Jeg prøver også at snakke
lidt med mig selv, fordi jeg mangler nogen at
sparre med. Så siger jeg til mig selv inde i hove
det, at det nok skal gå. Men hvis jeg havde en at
tale med om det, så ville det være nemmere at
komme hurtigere videre. Og det ville ikke kræve
så meget energi,« siger hun.

Jeg har prøvet at snakke med min kammerat, men han siger bare: ’Jamen, du fejler jo ikke noget. Der er ikke noget at være ked
af.’ I hans øjne er der ikke nogen forskel på
ham og mig, ud over at jeg tager en pille hver
aften. Jeg har det godt lige nu, så derfor kan
han ikke forstå, at jeg bruger energi på at bekymre mig. Der føler jeg mig godt nok alene.

UNDERSØGELSE
I marts 2016 sendte
Scleroseforeningen et
spørgeskema rundt til
foreningens unge medlemmer. 603 unge svarede
på spørgeskemaet.

61%
af dem sagde, at de
føler sig alene med
deres sclerose.
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Blodstamceller

Rigshospitalet
åbner op for flere
behandlinger med
blodstamceller
Cirka ti danskere med sclerose har hidtil fået den blodstamcellebehandling, som hundredvis af sclerosepatienter i andre lande
verden over har fået. Nu vil flere i Danmark få muligheden.

D

et, der i daglig tale kaldes en blodstam
celletransplantation, hedder egentlig en
»hæmatopoietisk stamcelletransplanta
tion« – af gode grunde ofte forkortet HSCT.
Af Lotte Skou
Hidtil har en blodstamcellebehandling ikke
Hansen
været noget, man bare lige kunne få i Danmark.
Kun cirka 10 patienter er siden 2011 blevet be
handlet på Rigshospitalet, som er det eneste
hospital i Danmark, der tilbyder behandlingen.
Den svenske neurolog Jan
Faguius udtalte ellers for cirka
Hvis man overvejer, om
halvandet år siden til Sclero
en blodstamcellebehandseforeningens medlemsblad,
ling kan være noget for en,
at op mod en tredjedel af alle
skal man gå til sin neurolog.
patienter med attakvis sclerose
Alle landets neurologer kan
vil kunne få glæde af en blod
så henvise en til behandling på stamcellebehandling. Læs ar
Rigshospitalet, hvor man skal
tiklen her:
være indlagt i nogle uger.
www.scleroseforeningen.dk/blad164-attakvis.
Men nu åbner man op for at behandle flere
patienter på Rigshospitalet.

Danmark har været mere
forsigtig end Sverige
»Vi har behandlet markant færre patienter end
for eksempel svenskerne indtil nu. I Sverige har
holdningen været, at selvom HSCT er en aggres
siv behandlingsform med en vis dødeligheds
risiko, så har de gerne villet prioritere effekt
24
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over risiko. Og de har være heldige og har in
gen dødsfald haft blandt deres patienter. Men vi
har været mere forsigtige i Danmark,« forklarer
overlæge og professor, Finn Sellebjerg fra Dansk
Multipel Sclerose Center på Rigshospitalet.
Han fortæller, at man nu har besluttet at lette
adgangen til behandlingen med blodstamceller
mod sclerose. Se kriterierne for behandlingen i
boksen på næste side.
»I løbet af efteråret kommunikerer vi ud til
vores kolleger i hele landet, at vi nu åbner op for
at behandle flere patienter. Så hvis man over
vejer, om en blodstamcellebehandling kan være
noget for en, skal man gå til sin neurolog. Alle
landets neurologer kan så henvise en til behand
ling på Rigshospitalet, hvor man skal være ind
lagt i nogle uger. Vi vil behandle dem, der ser ud
til at få størst gavn af behandlingen. Det vil sige,
at vi for eksempel slet ikke behandler menne
sker med progressiv sclerose, da al erfaring si
ger, at de fortsætter med at progrediere efter be
handlingen. Jo yngre man er, jo tidligere man er
i sit sygdomsforløb, og jo flere alvorlige attakker
man har, jo større er chancen for succes med
den her behandling,« forklarer Finn Sellebjerg.
Læs meget mere om stamceller og sclerose på
Scleroseforeningens store temaside her:
www.scleroseforeningen.dk/blad164blodstamceller

To spørgsmål til
Scleroseforeningens direktør:

Blodstamceller
mod sclerose

Har de danske patienters behandlings
muligheder med blodstamceller været
gode nok indtil videre?

For at komme i betragtning
til behandlingen på Riget
skal man:

De danske neurologer er kommet frem til, at danske
sclerosepatienter fremover skal have lettere adgang
til blodstamcellebehandling og behandles med et
mildere regime, sådan som man har gjort i Sverige
siden 2014. Det vil formentlig betyde, at stamcelletransplanterede vil få et mildere efterforløb, og det i
sig selv er en rigtig god nyhed. Vi kan også kun være
tilfredse med, at der kommer endnu en behandlingsvalgmulighed for flere danske sclerosepatienter.

• Have attakvis sclerose
• Være tidligt i sit sygdomsforløb. Typisk skal man
maksimalt have haft diagnosen sclerose i 10 år.
• Have en høj sygdomsaktivitet med alvorlige attakker.
• Have markant MR-aktivitet.

Fremover vil Danmark altså følge de svenske
regler. Hvad tænker du om, at det først sker
nu 15 år efter, at Sverige med stor succes
behandlede sin første patient?
Afvejningen af fordele og risici ved en behandling,
der kan få så fatale følger for den enkelte, kan kun
overlades til en lægefaglig vurdering. Uanset det
svenske forspring er det en ny behandlingsmetode,
som kun få har fået på verdensplan. Det kan derfor
være alt for tidligt at sige noget endeligt om resultatet og gøre sig til dommer over, om man på den ene
side af sundet har udvist for stor forsigtighed eller
på den anden side har været for modig.

Rigshospitalet åbner for
alvor op for flere patienter
på følgende to punkter:
• Man skal ikke længere have
prøvet al anden medicinsk
behandling af for at komme
i betragtning, men kan
godt »bare« have alvorlige
attakker på sin nuværende
behandling.
• Man kan komme i betragtning, selvom man slet ikke
er i medicinsk behandling,
men har alvorlige attakker.
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VALG 2016

Velkommen til

VALG 2016
– alt forløber efter planen.

S

cleroseforeningen er en demokratisk organisation,
hvor medlemmerne har stor indflydelse. I 2015 be
sluttede den øverste myndighed i foreningen, Dele
geretforsamlingen, en ny, demokratisk opbygning, så alle
medlemmer kan stemme, når der i år er valg.
Frem til 15. august opstillede en række kandidater til
Delegeretforsamlingen. Efter en større afstemning blandt
alle medlemmer var der valgt 40 kandidater 23. septem
ber. Delegeretforsamlingen er sammensat af 99 pladser,
som er repræsentanter for de 47 lokalafdelinger, unge
repræsentanter, pårørenderepræsentanter, medlemmer
med sclerose og tilvalgte (netværksrepræsentanter).

Valg til Hovedbestyrelsen og tre udvalg
Nu gælder det valget til Hovedbestyrelsen og til de tre
udvalg: Politisk Udvalg, Lokalafdelingsudvalget og Sund
heds- og Handicapudvalget.
Til disse poster har det været muligt for alle medlem
mer i foreningen at stille op, og hvem der vælges blandt
kandidaterne, afgøres på delegeretmødet i november
2016.
Valg 2016 følger ikke udgivelsesdatoerne for Lev med
SCLEROSE, hvorfor du skal følge med på hjemmesiden:
Følg med på www.scleroseforeningen.dk
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VIGTIGE DATOER FOR VALG
TIL HOVEDBESTYRELSEN
OG UDVALG
27. september til 8. oktober
Mulighed for at stille op.
9. oktober til 19. november
Kandidater præsenteres på
hjemmesiden.
20. november
Afstemning og valg til Hovedbe
styrelsen og personer til de tre
udvalg. Afgøres på delegeret
mødet i Dronningens Ferieby i
Grenå søndag den 20. novem
ber. Stemmeberettigede er alle
99 medlemmer af Delegeretfor
samlingen.
20. november
Den nye hovedbestyrelse og per
soner til udvalg er valgt og er
klar til at trække i arbejdstøjet.

Annonce

Sanofi Genzyme markerer World MS Dagen med
et nyt magasin.
Denne gang sætter vi fokus på KVINDER med MS.
I magasinet får du bl.a.
• Artikler om parforhold, familieliv, træning,
mad og beauty
• Eksperters gode råd
• Seks kvinders personlige erfaringer med
at leve med MS som kvinde, partner og mor
Få magasinet på din MS klinik fra
onsdag den 25. maj 2016.
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SÅDAN FÅR DU EN GOD GRAVIDITE T
MS betyder ikke, at du skal vælge
familielivet fra – du skal bare tage
særlige hensyn, siger overlæge,
der fortæller, hvordan du får en god
graviditet, på side 30.
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diagnose 10 år efter sygdomsdebut; altså vur
dere bagudrettet, om sygdommen udviklede sig
godartet.«

forskning
Medicin hjælper også
mod godartet sclerose
En pæn andel af sclerosepatienter oplever tilsyneladende et godartet sygdomsforløb, og de, der får
vedvarende behandling ser ud til at klare sig bedre.

H
Af Anders Enevold
Grønlund

vordan ved man, om man vil få en
»godartet« form for sclerose, når det
første symptom eller attak sætter ind?
Afhænger det af alder, symptomer eller livsstil,
og kan en hurtig start på sclerosemedicin holde
sygdommen i skak?
Det er nogle af de hyppigste spørgsmål, pa
tienter stiller sig på diagnosetidspunktet. Samti
dig er enkeltpersoners prognose også det svære
ste for selv eksperter at svare på:
»Det er næsten umuligt at forudsige, om en
patient får et godartet sygdomsforløb,« fastslår
Jette Frederiksen, professor og overlæge i neu
rologi ved Scleroseklinikken på Glostrup Ho
spital:
»Større chance er der dog, hvis man har syg
domsdebut i en ung alder og ikke starter med
et progressivt forløb. Vi kan reelt først give den

Større pulje af patienter
med godartet sygdomsforløb
Et studie har netop kigget tilbage på godt 6.000
amerikanske sclerosepatienters forløb (fortrins
vis patienter med attakvis sclerose) og vist, at
gruppen, der fik et godartet forløb, er større, end
man umiddelbart ville forvente.
Det viste sig, at 20-33 procent af patienterne
havde haft et godartet sygdomsforløb, og at det
forekom hyppigere for patienter med attakvis
sclerose, for kvinder og for personer med syg
domsdebut i en yngre alder.
»Det er en ganske pæn pulje af patienter, der
rent faktisk får et godartet forløb”, siger Jette
Frederiksen: ”Og da der er tale om patienter
med sygdomsdebut for 10-15 år siden, så forven
ter jeg, at gruppen er endnu større i dag. Det er
positivt at tænke på«.
Medicin gavner også patienter
med godartet sclerose
Forskerne så også på, hvilken effekt medicin (Co
paxone eller interferonerne Avonex eller Betaseron)
havde haft på patienterne med godartet sclerose.
Her viste det sig, at medicin taget regelmæs
sigt fra sygdomsdebut beskyttede mod forvær
ring (patienterne steg ikke i EDSS-score), og pa
tienterne klarede sig generelt bedre end de pa
tienter, der ikke havde fået medicin.
»Siden studiet blev lavet, er medicinen blevet
bedre og mere målrettet. I dag starter vi behand
ling tidligere i sygdomsforløbet og skifter under
vejs til mere effektiv medicin ved sygdomsgen
nembrud. Så jeg vil forvente, at langt flere pa
tienter i dag oplever et lettere sygdomsforløb og
forbliver funktionsdygtige i længere tid,« slutter
Jette Frederiksen.

Definition af godartet sclerose
Nogle patienter har et mildt scleroseforløb, hvor de selv
årtier efter sygdomsdebut er fuldt funktionsdygtige og kun
oplever minimal invaliditet.
   Der findes flere forskellige kriterier til at definere

EDDS

EDDS

EDDS

EDDS

EDDS

patienter med et godartet scleroseforløb, men i dette studie
benyttede de det mest konservative kriterium: Patienter
med en EDSS-score på 2 eller mindre og en sygdomsperiode
på mere end 10 år.

EDDS

EDDS

EDDS

EDDS

EDDS

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0
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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-0528 August 2016

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

forskning

På jagt efter
biomarkører
Biomarkører kan blive fremtidens værktøj til at diagnosticere sclerose,
forudsige sygdomsforløbet og finde den bedste behandling. Men der er
lang vej endnu til, at en enkelt blodprøve kan sladre om din sygdom. Her
følger en kort oversigt over biomarkørers rolle ved sclerose.

D
Af: Anders Enevold
Grønlund

e fleste drømmer nok om at kunne sende
en blodprøve af sted og få endegyldigt
svar på, om man har sclerose, hvad ri
sikoen er for et alvorligt sygdomsforløb, og i så
fald hvilken behandling man har mest gavn af.
»Den mulighed er desværre ikke til stede i dag,«
konstaterer Zsolt László Illés, professor på Neuro
logisk Afdeling på Odense Universitetshospital, og
førende forsker inden for biomarkører ved sclerose:
»Men det er spørgsmål, som vi intenst arbej
der på at finde svar på.«
Og det er her, biomarkører kommer ind i bil
ledet:
Biomarkører er et særligt kendetegn i kroppen,
der kan sladre om ens helbred – se boks på side 31.

Nålen i høstakken
Men biomarkører falder ikke pludselig ned fra
himlen, og for forskerne er det som at lede efter
nålen i høstakken:
»Ved sclerose har vi desværre endnu ikke
30
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en egentlig biomarkør, der kan bruges som et
kendetegn for sygdommen,« konstaterer Zsolt
László Illés og giver et bud på hvorfor:
»Sclerose er så kompleks en sygdom og pa
tienterne så forskellige, at der ikke er én ting, de
har til fælles. Symptomerne spænder vidt, og der
er ingen biologiske pejlemærker, der præcist kan
forudsige sygdomsforløbet.«

Biomarkører kan hjælpe til skræddersyet
behandling
Det er for eksempel et problem, når patienterne
skal have medicin:
»Selvom vi ved, at ikke alle patienter med at
takvis sclerose har samme karakteristika, så be
handler vi dem som én gruppe. Og det samme
for patienter med progressiv sclerose. Det be
tyder desværre, at flere patienter ikke får en
virkningsfuld medicin eller får for mange bi
virkninger. Da der er så stor variation mellem
sclerosepatienter, er der brug for individuelt

HVAD ER EN BIOMARKØR? En biomarkør er et naturligt forekommende stof, for eksempel antistoffer, gener eller andre molekyler i
blod eller urin, der kendetegner en biologisk tilstand i kroppen. En
biologisk tilstand kan for eksempel være »graviditet«, hvor bestemte
biomarkører kan afgøre, om man er gravid.

HVAD KAN EN BIOMARKØR? Biomarkører fungerer som et screeningsværktøj, der for eksempel kan hjælpe til mere præcist at diagnosticere en sygdom, adskille beslægtede sygdomme, afgøre, om man
kan tåle en behandling, eller er allergisk over for bestemte stoffer.

BIOMARKØRER MOD SCLEROSE: Det er særligt inden for 4 områder, at en sclerosebiomarkør kunne være gavnlig: 1) til at diagnosticere sygdommen, 2) til at adskille sygdommens forskellige stadier,
3) til at forudsige sygdommens udvikling og 4) til at fastslå, hvilken
behandling der er mest gavnlig.

skræddersyet behandling, og dér vil biomarkører
for, hvordan en bestemt behandling virker, være
uvurderlige,« forklarer Zsolt László Illés.
Det er særligt indenfor fire områder, at en scle
rosebiomarkør kunne være gavnlig – se boks.

Gruppe af biomarkører
Zsolt László Illés ser dog lys forude:
»Den største udfordring på nuværende tids
punkt er, at sclerosepatienter er så uens en
gruppe. Derfor leder vi heller ikke efter én bio
markør, men en hel gruppe af markører, der
danner et mønster. Et mønster, der for eksem
pel vil kunne forudsige, om en patient er i ri
siko for at få et progressivt sygdomsforløb, eller
hvilken reaktion patienten har på forskellige be
handlinger.«
Markør for sekundær sclerose
Zsolt László Illés og hans kollegaer er i øjeblikket
selv ved at lægge sidste hånd på et stort projekt,

hvor de ser på forskellene mellem mere end 200
proteiner hos 100 patienter med enten attakvis
sclerose eller sekundær progressiv sclerose:
»Her har vi fundet et mønster, hvor en række
proteiner i højere grad forekommer hos patienter
med sekundær sclerose. Kombinerer vi den viden
med andre genetiske undersøgelser, er håbet, at
der i sidste ende danner sig et billede af, hvad der
karakteriserer det ene stadie frem for det andet«,
forklarer Zsolt László Illés og fortsætter:
»En sådan kombination af mange forskellige
biomarkører kan gøre os bedre i stand til for
eksempel at forudsige, hvordan sygdommen vil
udvikle sig, og hvilken behandling der er mest
gavnlig på hvilket stadie.«
Området er altså i rivende udvikling, og i takt
med at forskerne kortlægger flere og flere biolo
giske sammenhænge i sclerosepatienter, stiger
chancen for at udvikle et sæt biomarkører, der
kan sige mere om patienters sygdomsrisiko, og
som kan hjælpe til udvikling af ny medicin.
Scleroseforeningen · Nr. 3 · 2016
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Nyt indsamlingsevent

MS Bike
Challenge 2016
Scleroseforeningens nye fundraisingevent MS Bike Challenge
gjorde entré på de danske veje den 13. august. Foran deltagerne
ventede en cykelrute fra København til Skagen på 736 kilometer.

E
Af Sari Simonsen

t helt nyt cykelløb og fundraisingkoncept
så dagens lys den 13. august 2016, hvor
seks hold satte sig i cykelsadlen og var
klar til at ignorere trætte ben og ømme bagdele
og fundraise til fordel for Scleroseforeningen.
Klokken 8 lød startskuddet fra København, og
foran de forventningsfulde deltagere ventede en
spændende og lang cykelrute inddelt i 15 etaper,
der skulle tilbagelægges på under 30 timer.
Turens indledende rute og dermed første
etape startede ved Amager Strandpark og strakte
sig videre ned langs Køge Bugt. Ruten var tilret
telagt således, at det ikke kun var kræs for entu
siastiske cykelben, men også en fryd for øjet at
cykle gennem urbane miljøer og frodige marker.

Sygdom får baghjul
»Fire friske tøser, som er vilde med at cykle.«
Sådan beskriver Team Tri4chicks sig selv, og
de satte sig sammen i sadlen for at give sclerose
baghjul til MS Bike Challenge. De fire kvinder
mødte hinanden i triatlonklubben Tri4 og er alle
meget forskellige personligheder, men med en
fælles vilje. Holdet Tri4chicks består af Janni
Dam-Nielsen, Sidsel Zacho, Anja Theill Thom
sen og Jette Bengtsson.
Førstnævnte ville med sin deltagelse i MS
Bike Challenge bevise, at livet ikke behøver at gå
i stå, selvom hun i 2015 fik diagnosen sclerose.
Faktisk drømte hun dengang om at blive pro
fessionel cykelrytter og trænede dagligt. Men
langsomt begyndte det at gå op for Jannie, at
de ømme ben og efterfølgende føleforstyrrelser
ikke kunne tillægges hendes hårde cykeltræning.
Hun vidste, at der var noget galt, men da lægen
gav hende den triste meddelelse, besluttede hun
32
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sig samtidig for, at sygdommen ikke skulle sætte
en stopper for at leve et indholdsrigt liv, og den
skulle heller ikke sætte en stopper for, at Janni
og veninderne kunne fuldføre MS Bike Chal
lenge og fundraise penge til forskning i sclerose.
»Vi ville give os selv den oplevelse at køre fra
København til Skagen i cykelløbet “MS Bike Chal
lenge” og vise os selv og andre, at på tværs af vo
res hverdagsliv, forskelligheder, skavanker, form
og størrelser kan man, hvad man vil, når bare
hjertet og viljen er med i det,« udtaler Tri4chicks.
De fire kvinder kæmpede sig gennem Danmarks
lunefulde vejr, og trods blæst og regn nåede de
frem og fik en flot andenplads. Udover at deltage
i selve cykelløbet har de fire friske tøser indsamlet
penge gennem deres Facebookside og har i skri
vende stund indsamlet mere end 16.000 kroner.
Vinderen af Scleroseforeningens første MS
Bike Challenge blev Team Biogen.

Fundraising uden regler
MS Bike Challenge er blevet skabt med det for
mål at fundraise penge til forskning i sclerose.
Der er ingen regler om, hvorledes man som hold
vil tilbagelægge den lange rute – blot man over
holder tidsplanen. Det handler om at udfordre
sig selv, og den enkeltes fysiske formåen er der
for underordnet.
»Målet for os er at skabe et fantastisk event,
hvor du som deltager får en unik sportslig op
levelse og samtidig er med til at gøre en forskel
for folk, der er ramt af sclerose,« udtaler Anders
Langhoff Hald, projektleder i Scleroseforeningen.
Det nye event løber af stablen igen den 6. og
7. maj 2017.

Saml et hold og kør:

København – Skagen
722 km / 4065 Højdemeter

Kør med i 2017
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husstandsindsamling

Ambassadør Andreas
Laudrup, København K

Jeg synes, det er nødvendigt at samle ind
for øget forskning og hjælp. Og jeg har et
princip om, at raske skal hjælpe syge, så det
synes jeg egentlig bare, man skal gøre.
Pia Kjærsgaard, formand for Folketinget

Vi stod op for hinanden
Godt vejr og højt humør prægede Scleroseforeningens husstandsindsamling »Vi står
op for hinanden« søndag den 11. september. Søndag aften kunne det flotte indsamlings
resultat offentliggøres, og det blev til et samlet resultat på 3,7 millioner kroner.

S
Af Sari Simonsen
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øndag den 11. september var endelig da
gen, hvor Scleroseforeningen i samarbejde
med Gigtforeningen kunne sende over
3.000 indsamlere på gaden for at samle ind til
fordel for forskning i de to sygdomme. Indsam
lingen gik over al forventning, og dagen var præ
get af glæde og taknemlighed blandt de mange
involverede.

Scleroseforeningens direktør Klaus Høm op
levede også den gode stemning, da han sammen
med sin datter gik to ruter i Valby.
»Vi oplevede en rigtig god stemning, og jeg er
virkelig taknemlig og rørt over, hvor flot en ind
sats der blev lagt for dagen af indsamlere og ko
ordinatorer. Uden deres indsats ville vi aldrig
have nået det flotte resultat,« udtaler Klaus Høm.

Brødre sørgede for god stemning
på Nørrebro
Ved Nørrebro Teater blev indsamlerne mødt
med kaffe, frugt og flotte omgivelser. Teatret var
mødested for indsamlere og koordinatorer, og
tre brødre sørgede for den gode stemning. De
havde alle meldt sig som koordinatorer grundet
sclerose i deres familie.
Den ene af brødrene, Jakob, besluttede sig for
at stille sig op foran Fakta på Nørrebrogade med
sin indsamlingsbøsse.
»Solen skinnede, og vejret var fantastisk, så
derfor var det oplagt at stille sig ud i det dejlige
vejr i stedet for at banke på døre, hvor der ikke
var nogen hjemme,« fortæller han.

Ambassadører bankede på
Husstandsindsamlingens fire kendte ambassadø
rer Martin Jørgensen, Ilse Jacobsen, Ellie Jokar
og Andreas Laudrup var også ude at banke på
danskernes døre. De havde inviteret venner og
familie til at gøre sig følgeskab på ruten. Ellie
Jokar havde taget sin sclerosesygeplejerske Stine
med ud på sin rute, og de to kvinder havde med
deres smil og charme stor succes med også at få
tilfældige forbipasserende til at donere.
Husstandsindsamlingen blev en hjertesag bå
ret af ildsjæle, og både Scleroseforeningen og
Gigtforeningen ser frem til næste års husstands
indsamling, der finder sted den 10. september
2017.
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Overraskende
mange nævnte,
at de kendte folk
med sclerose. Det
var derfor helt naturligt for dem at
donere penge til
forskning i
sygdommen.
Jakob, koordinator,
Indre Nørrebro

Vi har en
nær kollega, der har en
tilknytning til de
to foreninger.
Det falder os ret
nemt at samle
ind til gode
formål.
Inge og Jytte, indsamlere, Nyboder

Ambassadør Ilse Jacobsen,
Hornbæk

Ambassadør
Martin Jørgensen,
Risskov

Vi skal nok få sat
gang i gaden, så
ser du Ellie og Stine,
så husk at putte sedler ned i vores
indsamlingsbøsse!
Ellie Jokar, ambassadør,
Scleroseforeningen

Indsamler,
Risskov
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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.

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

FÅ KLIPPET DIT HÅR HVOR DU VIL
Dropfodmdialock

Mobil frisørservice

/ Moderne og tidssvarende frisurer
og farver
/ Ingen transport mellem hjem og
frisørsalon i Aarhus
Dropfodmdialock

/ København hver anden måned
/ Følg Hans-Henrik og Hvorduvil.dk
på Facebook

+45 26807260 / www.hvorduvil.dk / info@hvorduvil.dk

BALANCEPROBLEMER?
BalanceWear® kan være svaret!
BalanceWear® Therapy (BBTW) er en vest og
et behandlingskoncept, som er udarbejdet af
Cindy Gibson Horn, neurologisk fysioterapeut
fra USA. Nu er dette koncept endelig kommet
til Danmark og tilbydes af certificeret fysioterapiklinikker i hele landet til personer
med sclerose.
Typiske lidelser, hvor
BalanceWear® kan hjælpe:
• Multipel Sclerose
• Ataxi
• Parkinsons
• Apopleksi
• Neuropati
• Ældre med balanceproblemer
Vesten giver ved et diskret vægtsystem
sensorisk information til nervesystemet,
og derved påvirkes balanceevnen.
Fleksible vægte placeres på vesten med
et velcrosystem. Vesten er nem at bære.

NYHED

I SKANDINAVI

FOR MERE INFORMATION
Tlf.: +45 45560030
Mail: lmy@sfmedical.dk
Web.: www.balancewear.com
www.skodsborgfysioterapi.dk

EN

Annonce

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

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

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

Annonce

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

DK-MSC-15-09-01

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

cykelnerven

Vi cykler
for en
verden
uden
sclerose
Det er ikke uden grund, at
Cykelnerven igen og igen
kaldes Danmarks hårdeste
velgørenhedscykelløb. Med
seks Tour de France-bjerge
på bare tre dage kræver det
masser af træning og en god
portion viljestyrke at gennemføre. Men ud over at være
benhårdt er Cykelnerven også
en uforglemmelig oplevelse
for deltagerne. Læs her, hvad
en række af årets deltagere
siger om Cykelnerven.

Jeg bliver meget berørt
af, at så mange mennesker
bruger tid og kræfter på at samle
penge ind til en sag, der ligger mit
hjerte nær. Alle de mennesker, der
har støttet min indsamling, har siddet
derhjemme og fulgt med, mens jeg
har kæmpet mig op ad bjergene. Det
er virkelig motiverende for mig, at
så mange kæmper for forskning i
sclerose sammen med mig.
Susanne kørte med på Cykelnerven for andet år i
træk.

Sclerose ændrer hele
livet for dem, der rammes.
Det har jeg oplevet på tæt hold.
Samtidig har jeg en stor passion
for cykling, og det var derfor oplagt
for mig at køre med på Cykelnerven,
som netop samler ind til forskning
i sclerose. At gøre noget for andre,
mens man selv udlever sin passion, er en fantastisk følelse.
Christian var debutant på årets
udgave af Cykelnerven.

Foto: Jakob Helbig

Cykelnerven 2017
er skudt i gang
Af Stine Røpke
Lindrup
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250 ildsjæle i cykelsadlen
Scleroseforeningens Tour de Franceinspirerede cykelløb Cykelnerven
sendte i år 250 dedikerede cyke
lentusiaster af sted mod de franske
bjerge. Inden da havde hver eneste
deltager knoklet i månedsvis for at
indsamle penge til forskning i sc
lerose. En indsamling, der med et
slutresultat på mere end 4 millioner
kroner slog alle tidligere rekorder.
»Cykelnerven 2016 var en helt fan
tastisk oplevelse for alle os, der var
med til at arrangere og afholde cykel

Gennem mit arbejde
som læge har jeg set mange
eksempler på, hvad sclerose
kan medføre. For mig er der en
naturlig sammenhæng mellem
Cykelnervens kamp op ad bjergene
og kampen mod sclerose. Sammen
kæmper vi for at samle penge ind
til forskning og sætte fokus på
sclerose.
Michael kørte med på Cykelnerven for anden gang.

Cykling er normalt en
sport for egoister. Men her
får vi mulighed for at gøre en forskel for mennesker med sclerose,
samtidig med at vi får en cykeloplevelse, som ellers kun er Tour de
France-feltet forundt. Det er benhårdt
at køre op ad så stejle bjerge, men
det er en stor følelse at gennemføre
det, man sætter sig for.
Gunni kørte med på Cykelnerven
for andet år i træk.

Kender du en, der er
bidt af Tour de France?
Vil du køre med på Cykelnerven i
2017, eller kender du én, der elsker
en benhård udfordring? Klik forbi
www.scleroseforeningen.dk/
blad164-cykelnerven og udfyld en
ansøgning allerede i dag – eller send
opfordringen videre til familie og
venner. Tilmeldingen til Cykelnerven
2017 er i fuld gang, og der er et
maksimum på 250 ryttere på holdet.
Følg Cykelnerven på Facebook og få
seneste nyt om Danmarks hårdeste
velgørenhedsløb.

løbet i Frankrig. Vi er i den grad im
ponerede over de 250 ildsjæle, som
lagde alle deres kræfter i at indsamle
penge til forskning i sclerose og gav
cyklen gas på de ekstremt stejle
bjerge i Frankrig. Vi er rørte over
den opbakning og det store arbejde,
de hver især gør i kampen for en ver
den uden sclerose«, fortæller pro
jektleder i Scleroseforeningen Mette
Hjulmand Leonhard-Hjorth.
Forberedelserne til Cykelnerven
2017 er allerede i fuld gang, og hol
det bag glæder sig til endnu en sæ

son med masser af Tour de Francestemning og fantastiske fundraising
resultater.
»Vi arbejder hele tiden på at gøre
Cykelnerven endnu mere attraktiv
for de mange danskere, som bræn
der for cykling og gerne vil støtte
vores sag. Cykelnerven er vokset
fra 60 til 250 deltagere på bare tre
år, og holdet er i dag større end
det rigtige Tour de France-felt og
det forpligter. Det er vigtigt for os
at holde fast i de værdier, som ud
gør kernen i Cykelnerven, samti

dig med at vi hele tiden udvikler og
forbedrer konceptet for at tiltrække
deltagere«, forklarer Mette Hjul
mand Leonhard-Hjorth, som er an
svarlig for Cykelnerven hos Sclero
seforeningen.

Følg med på www.cykelnerven.dk
Scleroseforeningen · Nr. 3 · 2016
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lev med…

GENNEMSIGTIG
PÅ NETTET
Jo mere sårbar ens livssituation er, jo bedre bør man beskytte
sine personfølsomme data. For kun fantasien sætter grænser
for, hvad dataindustrien kan bruge oplysningerne til.
»

Af Thomas Davidsen

V

ores privatliv er blevet gennemsigtigt på
nettet. Det er kommet så hurtigt, at vi
må se i øjnene, hvor overrumplede vi er
blevet af det.
Det er en udfordring for alle borgere, men for
nogle mere end for andre. Hvis man på den ene
eller den anden måde befinder sig i en sårbar
livssituation, bør man være ekstra påpasselig.«
Ordene er dataetisk rådgiver og medstifter af
DataEthics.eu Pernille Tranbergs.
Hun holder med jævne mellemrum foredrag
om personlig datakontrol for organisationer og
patientforeninger, der ofte fører livlige debatter
på Facebook.
»Der er masser af Facebooksider, hvor for
skellige grupper som for eksempel mennesker
med handicap og deres pårørende, udveksler vi
den og erfaring. Tanken er god, men man skal
altid huske på, at Facebook er en kommerciel
virksomhed, der lever af at sælge adgang til
dig,« siger Pernille Tranberg.

Dataindustrien
Facebook er sammen med Google toppen af
kransekagen i dataindustrien, som er den ha

De sociale medier har taget verden med storm. Også danskere
er vilde med Facebook, Twitter og Instagram, og på det største
sociale medie i Danmark, Facebook, er der ifølge tal fra januar 2016
hele 3.476.000 månedlige brugere.
Der findes et hav af muligheder i brugen af sociale medier – men det er
også vigtigt at være opmærksom. For selvom sider som Facebook kan
være med til at bringe dig tættere på dine venner, kan de også give dig
problemer. Den nigerianske prins, der sender dig beskeder, hvor han
lover guld og grønne skove, er for eksempel ikke altid særlig royal, når
det kommer til stykket. Læs med på de næste sider, hvor vi giver dig tre
artikler om det, du kan bruge Facebook til, og det, du skal passe på.
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stigst voksende industri i verden de sidste 10
år.
En af dens vigtigste indtægtskilder er at op
bygge præcise personlige profiler på borgerne og
sælge dem til virksomheder, som af den grund
kan lave langt mere målrettet markedsføring af
deres produkter end i tiden før internettet.
Ifølge Pernille Tranberg er de personlige profi
ler, som dataindustrien i dag er i stand til at tegne
på hver enkelt borger, så detaljerede, at kun fan
tasien sætter grænser for, hvordan oplysningerne
kan blive brugt stik mod ens egne interesser.
»Når du skal tegne en forsikring, bliver det
mere og mere sandsynligt, at forsikringsselska
bet ved noget om dig og dermed tror noget om
dig, som kan påvirke din forsikringspræmie.
Hvorfor har kvinder i dag i den fysiske verden
ret til selv at bestemme, hvornår de vil fortælle
deres arbejdsgiver, at de er gravide? Det er selv
følgelig, fordi det er en viden, som arbejdsgive
ren kan bruge imod dem. De risikerer at miste
deres job. Det er fuldkommen det samme i den
digitale verden. Man risikerer, at mennesker og
virksomheder, man ikke aner hvem er, får kend
skab til følsomme oplysninger, som på en el
ler anden måde kan bruges mod ens interesse.
Man kan derfor ikke længere vide sig sikker på,
om man bliver diskrimineret på alt fra priser
på produkter til jobmuligheder,« siger Pernille
Tranberg.

Et skeptisk mindset
Ifølge studielektor på Roskilde Universitet med
speciale i de sociale medier Mads Kæmsgaard
Eberholst flytter grænserne på nettet sig hele ti
den. Derfor er der ikke nogen manual for, hvor
dan man indhegner sit privatliv, mener han.
»Et ganske almindeligt, sundt skeptisk og på
passeligt mindset er det bedste våben.

De sociale
medier
bringer os
tættere på
hinanden
For det første bør du sikre dig, at din Facebookpro
fil er privat. Hvis du ikke allerede har gjort det, så lad
det være det første skridt: Luk skodderne på de so
ciale medier!
Det handler om at gøre op med den holdning, at
det ikke rigtig tæller, når det er på nettet. Det gør
det! Skriver du noget på Facebook, så svarer det til
at hænge en seddel op nede i Brugsen,« siger Mads
Kæmsgaard Eberholst.
Pernille Tranberg anbefaler alle, men især børn
og andre, der har brug for særlig beskyttelse, ikke at
bruge deres eget navn på de sociale medier.
»Man kan med fordel bruge et pseudonym eller kæ
lenavn og sikre sig, at ens venner kender navnet. På
den måde beskytter man sig ikke mod de sociale me
dier selv, men mod udefrakommende som henter data
fra de sociale medier og parrer dem med andet data
for at lave personprofiler,« siger Pernille Tranberg.

Effektive redskaber
Der er i dag flere værktøjer, som blokerer for virk
somheders mulighed for at følge dit digitale spor.
Ifølge Pernille Tranberg er det nødvendigt at sætte
sig lidt ind i, hvad der sker på markedet for at kunne
beskytte sig effektivt.
»Der kommer nye blokeringsværktøjer hele tiden.
De bliver bedre og bedre, men det foregår i et kapløb
med dataindustrien, som gør alt hvad den kan, for at
slippe igennem blokeringerne,« fortæller hun.
Mulighederne for at beskytte sig bliver dog også
hele tiden bedre og bedre, vurderer hun.
»Det er ligesom med økologi. Hvis du ville leve øko
logisk for 20 år siden, så var det rigtig svært – og dyrt.
I dag er det meget nemt, og sådan vil det også gå, hvis
du vil færdes ‘økologisk’ på internettet i fremtiden,« si
ger Pernille Tranberg.
Hvordan gør du så, hvis du vil beskytte dig selv på
nettet? Læs meget mere om det her: www.sclerosefor
eningen.dk/blad164-beskyt

De sociale medier kan bruges i mange
gode henseender. Men noget af det
vigtigste for mennesker med kroniske
sygdomme er ifølge Thomas Bigum, at
sider som Facebook kan bruges til at
finde ligestillede.

Af Ninett Rohde

D

e første sociale medier-sites opstod al
lerede tilbage i 1995 med blandt an
det classmates.com. Men trenden med
sociale medier eksploderede først rigtigt med
Facebooks oprettelse i 2004 – en side, der i
skrivende stund har 1.650 millioner månedligt
aktive brugere.
I Danmark er der tæt på 3,5 millioner måned
ligt aktive brugere på Facebook. Det er det mest
populære sociale medie lige nu, og ekspert i so
ciale medier Thomas Bigum er ikke i tvivl om
hvorfor:
»Sociale medier bringer folk tættere på hinan
den – pludselig er vi lige så tæt forbundne, som
dengang vi som stenaldermennesker levede i små
flokke. Vi kan som mennesker godt lide at være
forbundne med vores netværk; se, hvordan det
går, eller hvad vores venner laver. Samtidig kan
vi også godt lide at skabe vores egen identitet, og
det kan vi med sociale medier,« fortæller Thomas
Bigum.
Med globaliseringen rykkede verdens lande
tættere på hinanden, men med de sociale me
dier er vi blevet så tætte, som vi overhovedet
kan blive, fortæller Thomas Bigum:
»Det smarte ved de sociale medier er, at tid
og afstand er taget ud af ligningen. Uanset hvor
du er på kloden, så kan du blive forbundet med
nogen, der er ligesom dig selv. Nu tager det in
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lev med…

Thomas Bigum er ekspert i
sociale medier og stifter af
kursusvirksomheden Bigum&Co.

gen tid at menings- eller erfaringsudveksle for
eksempel i forbindelse med sygdom.«

Sclerosens plads på
de sociale medier
Og det er lige netop det, som er det essentielle:
Hvad kan du bruge de sociale medier til, når det
kommer til din livspartner Frk. Rose?
»Mennesker med en kronisk sygdom som for
eksempel sclerose kan bruge de sociale medier
til at finde ligesindede og udveksle erfaringer,
historier, problemer og holdninger. Derudover
vil de kunne bruge det til det helt basale; at
finde en ven, der minder om dem selv,« fortæl
ler Thomas Bigum og fortsætter:
»Uanset om man er syg eller er Ronaldo-fan,
så er der nogle muligheder nu, som er helt ex
ceptionelle for at møde ligesindede. Men hvis du
var Ronaldo-fan, så overlevede du nok, hvis du
ikke kunne gå på nettet og sige; »se, hvad jeg er

fan af« eller skrive med andre Ronaldo-fans. Er
faringsudveksling i forbindelse med sygdom, at
tale med en, der går igennem det samme, som
måske kan give gode råd, har større værdi for
folk.«
Thomas Bigum påpeger, at selvom 14.500
mennesker med sclerose er for mange, så er
mængden lille i havet af i alt 5,6 millioner dan
skere. Det gør, at sandsynligheden for uden
hjælp at møde en anden person med sclerose
ikke er stor.
»Man drejer jo ikke lige rundt om hjørnet og
møder en med sclerose. Man skal opsøge det
for at finde de fællesskaber. Hvis sociale me
dier ikke fandtes, hvor mange andre med sc
lerose kunne man så nå at møde igennem sit
foreningsliv og sin sygdom? Jeg er sikker på, at
man møder mange flere ligestillede med inter
nettet og de sociale mediers hjælp,« afslutter
Thomas Bigum.

SCLEROSEGRUPPER PÅ FACEBOOK
Mangler du et sted, hvor du kan finde andre mennesker med sclerose?
Lev med SCLEROSE har fundet 6 Facebookgrupper til dig, som måske er værd at udforske:
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Sclerose.info
3.178 medlemmer

KUN for MS ere
1.521 medlemmer

Sclerose
2.508 medlemmer

Kun for kvinder
med MS
1.120 medlemmer
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Træning
med sclerose
424 medlemmer

Sclerose pårørende
gruppe
300 medlemmer

De sociale medier tur/retur:

En fortælling om både
farerne og godheden
på Facebook
Jacob gør gerne brug af de sociale medier, og med
både gode og dårlige erfaringer har han to råd: Tænk
dig om, og lad dig omfavne af sclerosegrupper.

37

-årige Jacob Kjeldgaard har altid væ
ret glad for Facebook. Og i brugen af
det sociale medie har han både ople
vet Facebookfolkets hjælpsomhed og deres over
vågende øje.
Efter at Jacob i oktober 2013 fik diagnosen
attakvis sclerose, lå det i kortene, at han stadig
skulle bruge mediet flittigt – nu også med syg
dom som emne. Men Facebookvennerne hånd
terede ikke hans skriverier om sygdom, som han
havde håbet.
»Hvis jeg skrev om, at jeg havde en dårlig
dag, ligesom alle andre også gør en gang imel
lem, så kommenterede folk, at jeg altid var så
sur og negativ. Der blev jeg ked af det og skuf
fet,« fortæller han.

Status om linedance
gav problemer
Men den negative stemning over for Jacobs de
ling af sine kvaler blev desværre hans mindste
problem. I juli 2015 tikkede der nemlig et brev
fra Udbetaling Danmark ind i hans e-Boks. To
måneder før han modtog brevet, var Jacob ble
vet tilkendt førtidspension grundet hans sc
lerose.
»De havde modtaget en anonym henvendelse
fra en herre, der sagde, at jeg var begyndt at un
dervise i linedance flere gange om ugen,« fortæl
ler Jacob.
Men herren havde misforstået noget. 14 dage
før henvendelsen havde Jacob været ude at se
sine venner optræde med linedance – og det
havde han selvfølgelig skrevet om på sin Face
book. Selvom Jacob aldrig frygtede, at Udbeta

ling Danmark ville tro på manden, blev han alli
gevel påvirket af episoden.
»Jeg følte ikke på noget tidspunkt, at jeg
ville miste min førtidspension. Men jeg var
skræmt over, at jeg blev overvåget på den
måde,« fortæller han.

Slet i din venneliste, og gå
med i sclerosegrupper
Noget tid efter episoden var Jacob på Sclerose
hospitalet i Ry. Her snakkede han med neuro
psykolog Jannie Engelbrecht og fortalte om sit
on/off-forhold med Facebook.
Jannie foreslog Jacob, at han revurderede sin
venneliste og meldte sig ind i nogle sclerosegrup
per på Facebook.
Så det gjorde han. Han gik fra 239 til 51 ven
ner på en dag og meldte sig ind i fem forskellige
sclerosegrupper. Nu er Jacob blevet venner med
Facebook igen. Især indmeldingen i sclerose
grupperne har fået Jacobs glæde ved Facebook
tilbage.
»Hvis jeg har et spørgsmål eller bare skal ud
med, at det er en øv-dag, så kommenterer de
andre medlemmer og hjælper eller siger, at det
nok skal gå, og i morgen bliver bedre,« siger Ja
cob.
Jacob opfordrer til, at man tænker sig om, før
man skriver på Facebook, hvis man ikke er sik
ker på, om det er venner eller fjender, der kigger
med. Derudover understreger han, at han synes,
at folk med sclerose på Facebook burde gøre
brug af sclerose-grupperne.
»Jeg fandt støtte i grupperne. Støtte fra no
gen, der forstår, hvordan jeg har det.«
Scleroseforeningen · Nr. 3 · 2016
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sund mad

Grove
vintersalater
Salat er ikke kun noget, der hører sommerens spæde, grønne salater til.
For blander du sæsonens gode grove grøntsager, får du lækre, mættende vintersalater.

Bagt salat
med græskar
og rødbede
Tid: 30 min.
• 250 g græskar f.eks. butternutsquash eller hokkaido
• 250 g skrællet rødbede
• 2 rødløg i både
• 150 g fennikel
• 1 tsk korianderfrø
• Salt, peber
• 1 spsk olivenolie
• 1 spsk rødvinseddike
• 75 g grønkål
• 100 g granatæblekerner
• 150 g salatterninger, en light
variant

1. Bred græskar og rødbede
skåret i grove terninger samt
rødløg skåret i både og groft
snittet fennikel ud på en brade
pande, krydr med korianderfrø,
salt og peber og dryp med olie.

2. Bag grøntsagerne i ca. 20
min. ved 200 grader, til de er
møre og gyldne.
3. Dryp med rødvinseddike og
lad grøntsagerne afkøle lidt, in

den de anrettes på tallerkener,
drysses med fintsnittet grønkål,
granatæblekerner og salatter
ninger og serveres.

Pæresalat
med gedeost
Antal personer: 4
• 4 faste pærer
• 1 citron
• 2-3 fennikelknolde
• 300 g
• frisk spinat
• 100 g valnødder
• 100 g gedeost, gerne i en lille
rulle •
Dressing
• 2 spsk. kirsebæreddike
• dl olivenolie
• 1 spsk. flydende honning
• Salt
• Friskkværnetpeber
Tilbehør
• Groft brød

Tekst: Julie Hey
Foto: Bjørn Jakobsen/All Over Press

1. Skræl og udkern pærerne.
Skær dem i både, og læg dem i
en skål. Pres lidt citronsaft ud
over dem. Vask fennikelknol
dene, og riv dem i papirtynde
skiver på et juliennejern.

2. Vask og tør spinaten. Anret
spinat, fennikel, pærer og val
nødder på et fad. Skær gedeost
i fine skiver, og fordel den over
salaten.

Dressing
Rør kirsebæreddike, olivenolie, honning, salt og peber
sammen, og fordel dressingen
over salaten. Servér med groft
brød til.

kort nyt
Der er stadig
pladser til
pårørende
weekend
Dronningens Ferieby sætter rammen, når der den
28.-30. oktober 2016 er pårørendeweekend.
Weekenden er for dig, der er partner til eller gift
med en, der har sclerose, og som gerne vil møde an
dre i samme situation.
Du finder arrangementet og tilmelding på
www.scleroseforeningen.dk/blad164pårørende

Foto: ECTRIMS

Kæmpebevilling
til forskning i
progressiv sclerose
Tre forskningsprojekter inden for progressiv sclerose
modtog den 16. september en kapitalindsprøjtning af
de helt store. Hver fik de godt 31 millioner kroner af
den internationale Progressive MS Alliance, som Scle
roseforeningen i Danmark er med til at finansiere.
Projekterne er udvalgt af Progressive MS Alliance’s vi
denskabelige styregruppe, der består af verdens førende
scleroseforskere, heriblandt Per Soelberg Sørensen fra
Dansk Multipel Sclerose Center på Rigshospitalet.
Om baggrunden for udvælgelsen af de tre projekter
forklarer han:
»Det er tre projekter, der alle har en meget høj vi
denskabelig kvalitet. Det er særligt ved dem alle, at de
har karakter af egentlige netværk af højt specialiserede
sclerosecentre rundtomkring i verden. Det er projek
ter, der både på kort sigt og langt sigt kan få betydning
for vores forståelse af progressiv sclerose. Derigennem
kan de bidrage til et forskningsmæssigt gennembrud.«
Målet for Progressive MS Alliance er, at der senest i
løbet af 2019 skal være en behandling mod progressiv
sclerose på vej. Mere end hver anden sclerosepatient
lider af progressiv sclerose, som der på nuværende
tidspunkt ikke findes medicinsk behandling til, selvom
der de sidste 20 år er sket store fremskridt inden for
behandlingen af attakvis sclerose.

Sclerosekongres i London:
Danmark stod for åbningstalen
Da verdens største
sclerosekongres EC
TRIMS løb af stablen
den 14.-17. september
i London, fik Danmark
den ærefulde opgave at
åbne kongressens årligt
tilbagevendende reha
biliteringskonference,
Annual Conference of
Rehabilitation in MS,
også kaldet RIMS.
Det skete, da neuro
log ved Sclerosehospi
talerne Finn Boesen for
første gang løftede på
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sløret for et banebry
dende stort dansk mul
tidisciplinært rehabili
teringsstudie. Studiet
undersøger som det
første og største af sin
art effekten af den højt
specialiserede rehabili
tering, som Scleroseho
spitalerne tilbyder.
Sclerosehospitalerne
har for længst gjort op
med »one size fits all« og
kendetegnende for den
højtspecialiserede reha
bilitering, som hospi

talerne tilbyder patien
terne, er, at den fra A til
Z tager udgangspunkt i
den enkelte patients be
hov og ønsker. Unikt for
studiet, der omfatter 400
patienter, er et hidtil uset
komplekst studiedesign,
hvor forskerne med Finn
Boesen i spidsen har for
søgt at matche komplek
siteten ved MS.
Studiet er muliggjort
af en arv på to millio
ner kroner i begyndel
sen af årtiet.

Tag på Club La Santa
sclerosecamp på Lanzarote
Drømmer du om sol og varme? Den
2.-9. december 2016 inviterer Club
La Santa til »Inspirations- og træ
ningsrejse for mennesker med sc
lerose« på Lanzarote.
Ugen på øen er arrangeret af den
frivillige forening Basicliving i sam
arbejde med Heartevent og Fysio

teamet. De byder på en uge fyldt
med træning, socialt samvær og af
slapning skræddersyet til mennesker
med sclerose.
Club La Santa er tilrettelagt for
gangbesværede og handicappede,
men du bør mindst kunne gå 500
meter og være selvhjulpen ift. prak

tiske forhold som for eksempel at
komme til og fra spisning.
Læs mere om sclerosecampen og se
priser på
www.scleroseforeningen.dk/
blad164-lasanta2

Er du generelt tilfreds eller utilfreds med
medlemsbladet Lev med SCLEROSE?
21%
Meget tilfreds

62%
TIlfreds

Hverken tilfreds eller utilfreds

15% 1%
Utilfreds

Meget utilfreds

Ved ikke
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kort nyt
De grønne
kys er talt op
Tusind tak til alle jer, som gav en hånd med på Kys
Sclerose Farvel 2016. Resultatet af alle indsamlingsakti
viteterne rundt om i landet og den landsdækkende bu
tiksindsamling er nu gjort endeligt op.

Og hold fast – i år har vi sammen indsamlet
mere end 1.750.000 mio. kroner!
Et fantastisk flot resultat, som vi i Scleroseforeningen
er meget stolte af. Men vi kunne slet ikke have gjort det
uden de mange frivillige, som har støttet kampagnen
igen i år. Hver eneste af jer ildsjæle, der har været ude

12 timers
varsling af
handicap
assistance
Skal du have hjælp, når du rej
ser med DSB eller Arriva, fordi
du fx er kørestolsbruger? Så har
du før i tiden skullet bestille den
såkaldte »handicapassistance«
48 timer før du skulle bruge
den. I 2015 blev den frist sat
ned til 24 timer. Nu er varsling
sfristen sat ned til 12 timer.
Læs mere her:
www.scleroseforeningen.dk/blad164-dsb
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med de mange tusinde indsamlingsbøsser, hjulpet til ved
Femina-løbene, drevet jeres egne lokale initiativer og
meget andet, er helt afgørende for Kys Sclerose Farvelkampagnen. Tak for jeres store indsats igen i år.
Vi glæder os allerede til Kys Sclerose Farvel 2017 og
arbejder lige nu på at planlægge endnu en fantastisk
kampagne. Husk derfor at følge med på Facebook og
Instagram, hvor du kan læse seneste nyt om kampagnen
og de helt nye initiativer.
Følg
kys sclerose farvel

Jo tidligere i
behandling, jo bedre
Patienter, der sættes i behandling
mod sclerose, så snart de første symp
tomer viser sig, oplever en forsinket
og mildere sygdomsudvikling end pa
tienter, der udskyder behandling. Det
viser resultater af et internationalt
11-årigt opfølgningsstudie af knap
280 patienter med attakvis sclerose.
Halvdelen blev sat i behandling med
Betaferon (interferon beta1-b) lige
efter deres første kliniske isolerede
syndrom (CIS), mens den anden halv
del fik placebo og først skiftede til in
terferon-medicin 2 år senere eller på

det tidspunkt, de med sikkerhed fik
konstateret klinisk sclerose. I løbet af
de efterfølgende 11 år viste det sig, at
den tidligt behandlede gruppe ople
vede en længere sygdomsfri periode
til det første attak og havde færre år
lige attakker end de senerebehand
lede patienter.
Læs mere her
www.scleroseforeningen.dk/
blad164-neurology

B-vitamin
mod primær
progressiv
sclerose

Et nyt middel mod progressiv sclerose, MD1003,
viste i foråret lovende resultater i et fase 3-stu
die. Efter en 2-årig behandlingsperiode havde ho
vedparten af de 103 progressive patienter ingen
forværring på EDSS skalaen, og hele 15 procent
oplevede ligefrem en forbedring i funktionalitet.
MD1003 (også kaldet Cerenday), er et højdosis bio
tinpræparat (300 mg) udviklet af det franske firma
MedDay. Biotin er et naturligt forekommende Bvitamin, som indgår i flere stofskiftereaktioner. På
baggrund af de positive data for
ventes det, at MedDay ansøger
om godkendelse af medici
nen i Europa inden årets
udgang. Allerede i dag er
mere end 3.000 patienter i
behandling med Cerenday
på forhåndsansøgninger fra
individuelle neurologer, for
trinsvis i Frankrig.
Læs mere her www.scleroseforeningen.
dk/blad164-neurology

Byt for en god sag
Scleroseforeningens nye marketing
praktikant har kastet sig over et bytteprojekt. En nøglering skal blive til en
masse penge til Scleroseforeningen.
Som pårørende til et menneske
med sclerose kan man have lyst til at
vende himmel og jord på hovedet for
at hjælpe sin kære gennem sygdom
men. Det er bare ikke altid nemt at
se, hvad man præcis kan gøre.
Casper Lykke Sørensen har gjort no
get meget konkret. Han studerer in
novation og entreprenørskab i Odense,
og nu er han startet som marketing
praktikant i Scleroseforeningen.
»Jeg har en far, der lider af pro
gressiv sclerose, og gennem snart
mange år har jeg kunnet følge med
på sidelinjen, efterhånden som syg
dommen har udviklet sig. Mit prak
tikophold giver mig en enestående
mulighed for at træde væk fra si
delinjen og gøre en aktiv indsats i

kampen mod sclerose,« siger Casper
Lykke Sørensen.
Tilbage i 2012, da Casper gik på
Egmont Højskolen, arrangerede han
et indsamlingsevent. Sammen med
en gruppe andre elever på højskolen
købte han nogle engangsklude. Der
efter skulle de bytte kludene til no
get af større værdi, og de endte med
at få byttet sig til en brugt bil. Bilen
kastede 4.000 kroner af sig, som Ca
sper og gruppen dengang donerede
til Scleroseforeningen.
Nu har Casper startet samme pro
jekt i forbindelse med sin praktik
i foreningen, og projektet har fået
navnet »Byttelyst«.
»Jeg håber, at der bliver taget godt
imod ’Byttelyst’ ude i landet, så det
forhåbentlig kan blive en fast del af
Scleroseforeningens aktiviteter.«
Projektet går ud på, at 30 hold a to
personer får en Scleroseforeningen-

nøglering hver. Derefter skal de på
14 dage bytte sig til et objekt af størst
mulig værdi. Projektet løber af sta
blen fra mandag den 14. november
og slutter 14 dage efter.
Derefter bortauktioneres de tilbyt
tede ting på FN’s internationale han
dicapdag lørdag den 3. december.
Like projektet på Facebooksiden
»Byttelyst – Scleroseforeningen«.
Har du spørgsmål, kommentarer el
ler lignende er du mere end velkom
men til at skrive til Casper på cly@
scleroseforeningen.dk
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kort nyt

Hold øje
med de
røde kys
Fra midten af januar og en måneds tid frem
sender Kys Sclerose Farvel igen masser af
røde kys ud i landet. For andet år i træk er
Scleroseforeningen nemlig med i den inter
nationale kampagne Kiss Goodbye to MS.
Her arbejder vi sammen med vores sø
sterorganisationer i bl.a. Sverige, Irland,
Grækenland, USA og Australien om at sætte
fokus på sclerose rundt om i verden. Formå
let med den fælles internationale kampagne
er at indsamle penge til forskning i sclerose
og udbrede kendskabet til sygdommen i
hvert enkelt land. Sammen skaber vi endnu
mere synlighed, og vi håber, at du har lyst
til at være med.
Planlægningen af 2017-kampagnen er lige
nu i fuld gang, og vi glæder os til at løfte
sløret for en række spændende nye aktivi
teter efter nytår. Husk derfor at følge Kys
Sclerose Farvel på Facebook og Instagram
for at få seneste nyt om kampagnen. Her
kan du også læse meget mere om, hvordan
du selv kan tage del i kampagnen og være
med til at kysse sclerose farvel.
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Ud

Ind

Ud med burgeren og
ind med grøntsager
Også sclerosepatienter har gavn af en fedtfattig kost. I et
mindre studie oplevede 32 amerikanske sclerosepatienter
et fald i både vægt, BMI, kolesterol og insulinniveauet ef
ter et år på en planterig og fedtfattig diæt i forhold til en
kontrolgruppe på 30 sclerosepatienter, der ikke omlagde
deres kost. Vigtigere endnu, så oplevede patienterne, der
holdt sig fra de fede fødevarer, også en øget livskvalitet,
et bedre humør og mindre træthed; sidstnævnte kan være
meget invaliderende for sclerosepatienter. Patienterne i
studiet var 18-70 år, havde alle attakvis sclerose, op til 15
års sygdomsforløb, aktiv sygdom inden for de seneste to
år og på sygdomsmodificerende medicin. Kostomlægnin
gen havde dog ingen indflydelse på sygdommens aktivitet
eller progression.
Læs mere her
www.scleroseforeningen.dk/
blad164-fedtfattig

Søg Ellen Nyboe
Andersens Mindelegat
Har du brug for støtte – fortrinsvis til
udgifter i forbindelse med behandling
her i landet eller ude i verden?
Så kan du nu søge Ellen Nyboe
Andersens Mindelegat.
Legatet gives i portioner a 5.000 kro
ner, og ansøgningsfristen er 1. januar.
Legatet vil blive uddelt derefter.

Når du sender din ansøgning,
skal du huske at skrive fulde navn,
adresse, cpr-nummer og konto
nummer.
Ansøgningen skal du sende til
legatets administrator: Advokatfir
maet Haldguttenberg, Nikolajgade
22, 1068 København K. De kan
kontaktes telefonisk på 33 11 50 30.

Er du midlertidig
fritaget fra digital post?

Tip
fra en læser

Jens Christiansen har sendt
Lev med SCLEROSE et tip,
der kan gøre livet nemmere
for folk med sclerose og ned
sat håndfunktion, når de stiller
tørsten. Han har nemlig stor
gavn af sugerørsholdere. De
koster kun 5,94 kroner og kan
købes her. www.scleroseforeningen.dk/blad164sugerør

Hvis du er en af de danskere, der imellem den 1. marts 2014 og 31. de
cember 2014 er blevet tildelt midlertidig fritagelse fra at modtage digital
post, så udløber din fritagelse den 1. november 2016.
Er din fritagelse ubegrænset, eller er din midlertidige fritagelse tildelt ef
ter 1. januar 2015, skal du ikke gøre noget.
Er du en af dem med en fritagelse, der udløber til november, har du for
mentlig allerede modtaget et fysisk brev om det. Hvis din fritagelse udlø
ber 1. november har du tre muligheder:

1.	Du kan bestille et NemID nu og oprette
en digital postkasse
2.	Du kan bestille et NemID og afvente at du
bliver tilmeldt digital postkasse automatisk
den 1. november 2016
3.	Du kan henvende dig på borgerservice
inden den 1. november 2016 og sammen
med kommunen finde ud af:
• Om du skal anmode om permanent fritagelse.
• Om du er klar til at begynde at modtage digital
post eventuelt med støtte fra din kommune.

Skriv til
redaktøren
Det vigtigste for medlemsbla
det Lev med SClEROSE er, at
du som læser får noget ud af at
læse det – om det så er glæde,
eftertænksomhed, ny viden el
ler noget helt fjerde.
For at holde os skarpe på,
hvad du interesserer dig for,
og for at vi kan være opdate
rede på de nyeste, vigtigste og
mest interessante historier om
sclerose, har vi brug for dig.
Skriv en mail til red@
scleroseforeningen.dk, hvis
du har et tip, et ønske, ris el
ler ros til bladet, så vi kan give
dig det kvalitetsblad, du og alle
andre læsere fortjener.
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Fantastiske
Djursland byder
på et hav af
attraktioner året
rundt

Dronningens Ferieby – jeres helt eget ferieparadis…
Alle feriebyens 44 huse er nyrenoverede, og I kan godt glæde jer til at bo lyst, venligt, rummeligt
og funktionelt. I bor tæt på skov og by – lige ved en af Danmarks bedste badestrande og i et charmerende område med masser af oplevelsesmuligheder.

Sensommertilbud: Bo 4 nætter og betal for 3
Ankomst søndag eller mandag.
Muligt i ydersæsonen fra 1. oktober til 23. december 2016
Pris for op til 5 personer i feriehus DKK 1.835,-/918,-

Jul og nytår på naturskønne Djursland
Planlæg jul og nytår allerede nu og book et hus for op til 5 personer. Husene er toprenoverede med brændeovn og danner perfekte
rammer om den hyggelige højtid.
Pris for en uge over jul eller nytår kr. 3.260,-/1.630,-*

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

Sommerferie 2017 - bestil nu!
Over halvdelen af husene er allerede booket
Det er nu, I skal sikre jer et hus i skolernes sommerferie i 2017. Der er rift

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

om husene i de attraktive uger fra 27-32.

» Gæstetoilet og gang

Pris for en uge kr. 7.995,-/3998,-*

» Terrasse med havemøbler
» Egen P-plads

*) Pris efter feriebylegat som kan søges af medlemmer med Sclerose
5 huse har loftlift

Ferie uden forhindringer

Se mere på www.dronningensferieby.dk
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1. nat

Flg. nat

Uge

1/1-17/3, 30/9-13/10 og 21/10-31/12

1.150

380

3.395

18/3-19/5, 9/9-29/9 og 14/10-20/10

1.150

550

4.395

20/5-22/6 og 12/8-8/9

1.150

890

6.395

23/6-11/8

1.350

1.250

7.995

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.

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

Må jeg leje et værelse ud?
Jeg får førtidspension og vil gerne vide,
om det påvirker min pension, hvis jeg lejer
en del af min bolig ud til en veninde. Vi vil få
fælles køkken, bad og stue.

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

Det kan rent faktisk godt få betydning. Det
er således, at når man modtager pension
som reelt enlig – og det forudsætter jeg, at du
gør i dag – så forholder det sig sådan, at man
ikke betragtes som reelt enlig, hvis man har fæl
les husførelse med en anden person, som man

har mulighed for at indgå ægteskab med. Hvis
man har fælles husførelse, hvor man samlet set
har samme økonomiske og praktiske fordele,
som gifte og samlevende har, er man ikke at be
tragte som reelt enlig.
Det er i givet fald Udbetaling Danmark, som
træffer afgørelse i sagen, og her er man også for
pligtet til at yde den fornødne vejledning om,
hvornår der er tale om samlevende. På Ankesty
relsens hjemmeside under »Hvornår er man en
lig« kan du orientere dig nærmere.

Hvad betyder det, at mine
plaks ikke er forsvundet?

Morten Blinkenberg er speciallæge
i neurologi, ph.d. og
overlæge på Neurologisk Afdeling,
Dansk Multipel
Sclerose Center,
Rigshospitalet. Associeret seniorforsker
ved Neurobiologisk
Forskningsenhed,
Rigshospitalet.
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Jeg fik konstateret CIS i december 2015 og
har nu været til kontrol-MR-scanning. Der
ses uændrede forhold sammenlignet med sidste
MR-scanning, dvs. to plak ved henholdsvis C2
og T9. Neurologen havde lagt op til, at scanningen ville vise, at disse to plaks ville forsvinde,
og at der forhåbentlig ikke var udvikling. Hvilket der ikke har været. Men hvad betyder det,
at disse plak stadig er der? Har det en betydning i forhold til videre udvikling af sygdommen? Kan det være indikation for at starte medicinsk behandling?
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Det betyder ikke noget, at de to plak stadig
er der. Det er reglen snarere end undtagel
sen, at plaks bliver, da den autoimmune reak
tion, som har forårsaget disse plak, afsætter be
skedne spor, som vil kunne ses på MR fremover.
Det vigtige er, at der ikke er kommet nye plaks,
da det vil tyde på udvikling af sygdommen til
MS. På den måde er der ikke grund til at ændre
din behandlingsplan.

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

Bør jeg droppe rejsevaccinationer pga. sclerose?

Morten
Blinkenberg

Jeg planlægger en rejse til Etiopien. Jeg
er nu blevet usikker på, hvordan jeg skal
forholde mig til de vaccinationer, de anbefaler. Fra rejsearrangørerne er jeg blevet anbefalet følgende: hepatitis A-, difteri-, gul
feber-, tyfus- og Malaria-profylakse. De to
sidste kan evt. undlades, da det ikke er sæson
for malariamyg, og rejselederen er kendt med
landet og ved, hvad jeg skal være ekstra varsom med.
Kan vaccinationerne forværre min sclerose,
og skal jeg evt. undlade nogle af dem? Jeg får
ikke noget medicin for min sclerose.

Når man har MS, skal man undgå levende
vacciner, da de kan forværre sygdommen på
kort sigt. Af de vacciner, du nævner, er det gul
feber og tyfus, som kan være et problem. Du må
derfor undersøge, om vaccinerne er reelt nød
vendige i forhold til dit rejsemål, eller afgøre,
om du skal lade dig vaccinere med risiko for
forværring af din MS. Vedrørende vaccine mod
hepatitis A og difteri er der ingen særlige forbe
hold, og malariaforebyggelse kan tages som tab
let og er heller ikke et problem.
Husk også, at visse MS-behandlinger nedsætter
effekten af vacciner, så du skal snakke med din
neurolog om særlige retningslinjer i den forbin
delse, hvis du påbegynder behandling for din MS.
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klummen

Heidi:
Født i 1971. Har haft sclerose siden 2000.
Kælenavn: Ib. Arbejdede tidligere i Matas.
Livsstilsblogger på egen blog; ibbyheart.com

God fornøjelse
med god fordøjelse
D

et er lidt forbudt at tale om afførring.
Som om det er unikt og specielt. Det er
det ikke. Alle gør det. Alle har afføring.
Jeg er opvokset med en morfar, der fik stomi
(på grund af tarmkræft). Jeg er ikke angst for
at snakke om lort. Det er jo ret naturligt. Mad
kommer ind i mund, ud kommer en flyder –
hvis man er sund …
Jeg kan huske, da Søs og Kirsten lavede en
sketch med lort. De viste en collage med for
skellige udgaver af afføring: små hareknolde,
en flyder, splatterlort og så videre. Jeg skreg af
grin, da vi så det inde i Cirkusbygningen. Det
var ikke alle, der grinede …
Mange med MS har afføringsproblemer. Det
er en kendt sag. Mange danskere har afførings
problemer, det er en knap så kendt sag. Tro
mig, når jeg siger: vi solgte mange afførings
midler i Matas (og jeg mener mange) – og det
gør de stadig.
Nu vil jeg skrive om min egen afføring. Så er
I advaret. Jeg har ofte haft forstoppelse. Svær
forstoppelse. Jeg har brugt apotekermidler til
at komme på toilettet. You name it - I’ve tried
it. Klyx, Movicol, Laxoberal og så videre, og så
videre. Jeg har brugt naturmidler også (Tarm
i form, Thea go, loppefrøskaller, svesker, sve
skejuice, amerikansk olie og så videre, og så vi
dere).
Nu har jeg fået konstateret en spastisk tarm.
Ja, sådan er det. Det sidste attak med »snur

Du kan læse flere indlæg af andre bloggere på
56
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rende banan i ende« er (blandt andet) en spa
stisk tarm. Ta da. Tak for det da. L O R T. Det
er så fejt. Noget, ingen gider have. Det er altså
minimum 12 meter – med spasmer … Da de
svære tilfælde af spastisk tarm kan ende ret
grelt, er jeg glad for (trods alt), at jeg kan styre
min spastiske tarm – i stiv arm – de fleste
dage.
Grunden til, at jeg har valgt at skrive om min
afførring herinde, er, at jeg får mange spørgs
mål om emnet fra især nydiagnosticerede (via
min blog). Jeg vil så gerne have, at især de ny
diagnosticerede ikke skal være bange for at tage
emnet op med deres »lægfolk«. Spørg, kære
venner spørg.
Mine tarme er i bedring efter det store attak
i marts. De er meget mindre spastiske. Jeg har
fundet en løsning, så der er orden i sagerne.
Tarmene er til at snakke med nu. Jeg tror, at
det er tiden og de hjælpemidler, jeg nu bruger,
der gør, at jeg med næsten 100 procent sikker
hed fyrer kanonen af om morgenen …
Sådan kan min afføring pludselig blive til et
helt blogindlæg. Måske nogle læser med og fin
der løsninger på deres tarmproblemer? Måske
nogle læser med og tænker deres? Måske nogle
læser med og får gode idéer?
Og er der blot én med sclerose, der finder
trøst, forståelse og et lille smil på læben midt i
afføringssnakken, så er jeg sgu glad for at have
været intime med jer om mit lort…

u www.scleroseforeningen.dk/blog

Rådgivningen Telefon og mail
Psykologer

36 46 36 46
Dagligt 11-12

Ring 36 46 36 46 – telefontid dagligt kl. 11-12.
Vi kan også kontaktes pr. e-mail ved at skrive til psykologerne
på psykolog@scleroseforeningen.dk.
Mette Harpsøe Nielsen, ledende psykolog
Marianne Kjærem Nielsen
Michael Nissen
Dorte Larsen
Helle Gry Pedersen
Vivi Bach Pedersen
Yvonne Damm Mønsted
Anne Marie Troensegaard
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.
 oan Vang jva@scleroseforeningen.dk ·
J
Formidler også kontakt til psykologen
Suzanne Bæk Holland sho@scleroseforeningen.dk
Inger Johnsen ijo@scleroseforeningen.dk
Mette Mathiasen mma@scleroseforeningen.dk
Dorrit Due due@scleroseforeningen.dk
Lotte Rørstrøm lro@scleroseforeningen.dk
Annette Køhler ako@scleroseforeningen.dk
Camilla Beyer-Nielsen cbe@scleroseforeningen.dk
Janni Jensen jje@scleroseforeningen.dk

Scleroselinjen

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

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

Lægerådgivning

36 46 36 46

Man.-tor. 8-16 · Fre. 8-14

Har du spørgsmål om din sclerose? Så ring til Scleroseforeningen på tlf. 36 46 36 46 dagligt
kl. 8-16, fredag dog 8-14. Serviceafdelingen noterer navn og telefonnummer, hvorefter
lægekonsulent Sivagini Prakash ringer dig op en mandag mellem kl. 18.30-21.00.
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Verdens mest kompakte el scooter
Vægt ca. 23 kg. Kan tages med i fly, bil og tog.
Se video på vores hjemmeside

www.dansk-senior-service.dk

Revision, regnskab og
økonomisk rådgivning

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

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

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

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

ODFS®PaceXL I WalkAide®
MyGait® I Bioness®L300

Nu også
mulighed for
vurdering og
afprøvning
på Fyn

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

WWW.BYTOFTEN.DK

__________

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

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

FM Stilladsservice

EFFEKTIVE OG KUNDETILPASSEDE STØJSKÆRME

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

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

Flinke Mikael

Flinke Mikael: 4019 2745
Hans: 4098 9948

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

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

BYENS VVS I/S

Aut.VVS-installatør og kloakmester

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

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

Annonce

R UNDGÅ LEDSMERTER
med magpur

®

R Bedre søvn
R Færre muskelspændinger
R Magnetterapi
R Færre smerter
SPAR

48%
PÅ MAGPUR
DE
MADRAS OG PU

kr.

2.498,-

NETOP NU

46,-)

(normalpris kr. 4.7

ANBEFALES AF EKSPERTER

Videnskabelig dokumenteret
Læs vores videnskabelige studier på www.magpur.dk

Madrassens anerkendte memory skum reducerer belastning af muskler, led og ryg og giver
følelsen af fuld komfort – uanset sovestilling.
Skumkernen former sig efter kroppens kontur
hvorved muskel- og ledsmerter afhjælpes.
I dag arbejder flere og flere fagpersoner med
trykaflastende Memory
skum og anbefales for en
optimal søvn og lindring.

Fuld støtte og komfort
Reducerer belastning af muskler, led og ryg

Oplev selv forskellen
Kompromisløs kvalitet – designet og udviklet i DK

Madras:
90 x 200 cm
Vejl. pris kr. 3.998,Pude: vejl. pris kr. 748,Kampagne pris kr. 2.498,-

bestil vores gratis brochure på

Tlf. 75 21 11 10 · www.magpur.dk
Dalgasvej 2 · 6800 Varde
Hurtig og fragtfri forsendelse i DK

