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”Smil, smerte og 

skriverier”

NYT på multipelsklerose.dk 

Lyt til vores podcasts
Udvalgte artikler fra MS Magasinet fås nu som podcasts. 

Lyt med på multipelsklerose.dk

Hør Jettes podcast  
”Jeg er stadig Jette”

Hør Johannas podcast 
”Babydrømme, faldskærms-  
udspring og realistiske planer”

KOM TÆT PÅ VORES BLOGGERE 

Vi har inviteret vores bloggere i studiet til at fortælle lidt om dem selv, hvad de 
skriver om, og hvad de håber på at kunne give videre til andre gennem deres blogge. 
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LEDER

Skal
– skal ikke?

AF CHRISTIAN L. BARDENFLETH, 

FORMAND FOR SCLEROSEFORENINGEN

“Men hvorfor 
er det så vigtigt, 
hvordan andre 

betragter en? Og 
hvorfor er det så 

ubehagelig en 
tanke at skulle 

ynkes?”

Læs mere om den nye undersøgelse  
i temaet på side 6-23

” eg vil ikke betragtes som syg” alle er bange for ikke at slå til i 
og ”Jeg vil ikke ynkes”. alle livets forhold. 

Sådan lyder de to hyppigste Og skulle det ske, at vi afslører 
begrundelser, når Scleroseforenin- vores svagheder, er det de sene-
gens medlemmer i en spritny un- ste årtier ikke blevet nemmere at 
dersøgelse skal svare på, hvorfor de være en af de ”svage” i samfun-
hemmeligholder deres sygdom. det. 

Den nye undersøgelse viser, at Diverse reformer og retorikken 
hver fjerde holder deres sclerose om at være uden for arbejdsmar-
hemmelig. Det kan være på ar- kedet har gjort sit til, at det ikke 
bejdspladsen, over for børnene er blevet nemmere at ”afsløre”, 
eller over for venner og bekendte. at man lever med en kronisk syg-

I dette blads tema kan du høre dom og måske ikke kan det sam-
adskillige historier fra medlem- me, som man kunne før. 
mer, som har valgt ikke at for- Om man vælger at fortælle an-
tælle alle og enhver om deres dre om sin sclerose eller ej, skal 
sygdom. vi selvsagt ikke blande os i. 

Men hvorfor er det så vigtigt, Vi vil blot råbe én ting højt: Det 
hvordan andre betragter en? Og er et fattigt og meget lidt rum-
hvorfor er det så ubehagelig en meligt samfund, hvis man føler, 
tanke at skulle ynkes? at man skal skamme sig, når man 

Scleroseforeningens ledende får en sygdom som sclerose. 
psykolog, Mette Harpsøe Engel, God fornøjelse med bladet. 
forklarer i en af artiklerne i dette Måske kan du kende 
blads tema, at vi i dag lever i en dig selv i nogle af 
præstationskultur, som gør, at vi historierne? 
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Hver fjerde med sclerose undlader at 
fortælle om deres sygdom til venner, 

familie eller på arbejdspladsen. 
Læs med på de næste sider, hvor fl ere 

fortæller, hvem de holder deres sclerose 
hemmelig for – og hvorfor …
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8 Hver fjerde med sclerose 
holder sygdommen hemmelig

12 ”Det giver ingen mening at 
fortælle børnene det endnu”

16 Anna vil ikke være en af 
de besværlige 

18 Manglende erkendelse af 
sygdommen fi k Stine til at tie 

22 Gode råd, hvis du overvejer 
at fortælle om din sygdom

FOTO: ANGELINA OWINO
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Hver fjerde  
med sclerose  

holder sygdommen  
hemmelig

Har man sclerose, er det ikke noget, man bare buser ud 
med. Mange vælger at holde tæt om deres sygdom, viser 

en ny undersøgelse fra Scleroseforeningen.

AF: GITTE RUDBECK ILLUSTRATION: CLAUS BIGUM

a, svarer en ud af fire med sclerose, når de bli- hun og afviser, at det især skulle 
ver spurgt, om der er nogen, de bevidst hol- gælde nydiagnosticerede.
der deres sygdom hemmelig for. Endnu flere ”Nej, det er ikke noget, 

– hver tredje – svarer ja til, at det er noget, de tid- vi kun ser blandt nydiag-
ligere har gjort. nosticerede. Det kan 

Det viser en ny undersøgelse, som Sclerosefor- også være hos nogen, 
eningen har foretaget blandt 361 mænd og kvinder der har haft sygdom-
med sclerose. Deltagerne er sammensat, så de er men i flere år.”
repræsentative for mennesker med sclerose i Dan-
mark med hensyn til kønsfordeling, alder, bopæl Chefen må ikke vide det
og sclerosetype.

Et af de steder, hvor tavshedskortet hyppigt træk-
kes, er på arbejdspladsen. Her fortæller hver 7., Ikke kun nydiagnosticerede
at de med vilje har undladt at fortælle kollegerne, 

I Scleroseforeningen nikker ledende psykolog Met- at de har sclerose. Hver 10. har holdt sygdommen 
te Harpsøe Engel genkendende til, at mange men- hemmelig for deres chef. Og i næsten halvdelen af 
nesker med sclerose vælger ikke at fortælle, at de tilfældene har de forholdt sig tavse om den i mere 
har sclerose. Hun står i spidsen for foreningens end 5 år.
psykologtilbud, som 800 mennesker med sclerose ”Jeg fortalte min chef, at jeg havde sclerose, den 
og pårørende årligt benytter sig af: dag jeg forlod arbejdspladsen,” fortæller en og ud-

”Det sker jævnligt, at der kommer nogen her hos dyber: 
os og fortæller, at de ikke har talt med andre om syg- ”Den læge, der gav mig diagnosen, anbefalede 
dommen – ud over måske deres partner,” fortæller mig klart ikke at sige noget på arbejde.” 
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”De, jeg kender, som ikke fortæller det, er unge 
mennesker, som skal ind på arbejdsmarkedet og 
have gang i en karriere,” oplyser en anden.

Det er en strategi, godt hver 5. ville benytte. 22 
procent erklærer således, at de helt sikkert ikke 
eller sandsynligvis ikke ville fortælle om sygdom-
men i en jobansøgning. 

Frygten for ikke at slå til

”Jeg tænker ikke, at det er sygdommen i sig selv, 
men måske mere den ’svaghed’, den funktionsned-
sættelse eller det handicap, man har som følge af 
sygdommen, der er sværest at være åben omkring. 
Det er der, det ømme punkt ligger. At der er noget, 
man gerne vil eller skal i privat eller arbejdsmæssig 
sammenhæng, men at man på grund af sin tilstand 
eller situation ikke kan det,” forklarer en af under-
søgelsens deltagere. 

Og netop frygten for ikke at ”slå til” er noget, 
vi i vores moderne præstationssamfund er meget 
bange, fortæller Mette Harpsøe Engel:

”For rigtig mange handler det om frygten for, at 
andre vil tage afstand fra dem, hvis de fortæller, 
at de har sclerose. Vi lever i et præstationssam-
fund, hvor rigtig mange af os er bange for ikke 
at være gode nok eller ’fede nok’ på alle mulige 
planer – som kæreste, som forælder, som ven, 
som arbejdskraft. Når man så får en sygdom som 
sclerose, kan det i et præstationssamfund som 
vores nemt komme til at føles, som om der kom-
mer rigtig meget på spil, og man kan blive bange 
for at miste noget af det, man holder af, hvis man 

buser ud med, at man er syg og måske ikke kan 
helt det samme som før.”

Tavshed holder  
sygdommen på afstand

At holde sygdommen hemmelig skal ses 
som en mestringsstrategi ifølge psykolo-

gen:
”Nogle holder sygdommen hem-
melig, fordi de føler, at sygdom-

men kommer til at fylde mere 
og måske også fremstå mere 

’virkelig’, hvis de taler om 
den. Ikke at tale om den 
kan være en strategi til at 
holde den på afstand, indtil 

man bliver klar til at tage 
den på sig.”

En pointe, der også bakkes op af 
undersøgelsen, hvor en deltager blandt 

andet fortæller:
”Jeg undlod at fortælle min chef og mine kolle-

gaer om sclerosen i et stykke tid efter diagnosen. Jeg 
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Derfor holder 

TOP 6:  
jeg sygdommen hemmelig

Jeg  Jeg  Jeg  Jeg  Jeg  Jeg  
vil ikke vil ikke  orker ikke at er bange for, frygter, at er bange for 

betragtes ynkes. tale om det at det kan folk ikke kan at skræmme 
som syg. hele tiden. påvirke min forstå min mine børn.

karriere. sygdom.

havde brug for selv at acceptere sygdommen og des-  ”Det er en diffus sygdom, som ikke ret mange 
uden vide, hvordan den påvirkede mig, så jeg ikke forstår, især hvis der ikke er tydelige tegn på syg-
kom til at love ting, jeg ikke senere kunne holde.” dommen,” fortæller en. 

”Efter 17 år med diagnosen er jeg kommet til, at 
det ikke er besværet værd at dele det med andre,” Fortryder åbenhed
konkluderer en anden.

17 procent af de adspurgte svarer ja til, at de har 
været i situationer, hvor de efterfølgende har for- Åbenhed som middel til kontrol
trudt, at de fortalte om deres sygdom.

”Jeg fortalte det til min chef, som blev bestyrtet Men rigtig mange beretter også om gode oplevelser 
og indirekte bebrejdede mig, at jeg ikke havde for- og om bevidst at bruge åbenhed som et middel til 
talt det til jobsamtalen. Han informerede straks en kontrol:
højere chef, hvilket dog ikke fik følger,” fortæller ”Jeg har fra dag et fortalt mine omgivelser, hvad 
en. jeg fejlede. Jeg har også fortalt, at jeg nok skulle 

En anden fortryder at have fortalt det til en chef, sige ’til’, når jeg havde brug for hjælp.”
der ”herefter relaterede alle problemer til sygdom- ”Jeg er meget åben om min sygdom, måske fordi 
men, selvom jeg ingen symptomer har”. jeg på den måde får det talt ned og undgår, at det 

Andre fortæller, at de har oplevet at blive opfat- kommer til at fylde negativt.” 
tet ”anderledes” og omfattet af misforståede hen- ”Det hjælper på en terapeutisk måde at tale med 
syn af venner eller bekendte, efter at de har fortalt andre om sygdommen, når man er ny med sclero-
om sygdommen: se,” råder en på baggrund af egne erfaringer.

”Jeg fortryder det, når de, jeg fortæller det, bliver ”Jeg synes kun, at jeg har haft positive reaktio-
overbeskyttende og ikke regner med mig, fordi jeg ner, når jeg har været åben om min sygdom.”
jo er ’syg’. Når jeg ynkes, og folk får medlidenhed 
med mig.” Svært at være moralsk

Men hvad siger psykologen? Er det altid det rigtige Ikke værd at dele sygdommen
at fortælle om sin sygdom til andre? 

Andre fortryder, når deres åbenhed om sygdom- Nej, så enkelt er det bestemt ikke ifølge Mette 
men mødes med kommentarer som ”Du ser da ikke Harpsøe Engel:
syg ud” eller af sammenligninger, bagatelliserin- ”Det er svært at være moralsk her og for eksem-
ger og gode råd fra folk, der mener at vide en masse pel mene, at det altid er det rigtige at sige det, når 
om sygdommen: man har sclerose. Der er situationer, hvor det er 

”Jeg fortalte det til en gruppe kvinder, hvor der fuldt forståeligt, at det ikke er det første, man øn-
var et par stykker, som mente, at de vidste alt om, sker at buse ud med. Det kan for eksempel være, 
hvordan man skulle blive helbredt. Jeg endte med når man dater. Ligesom det giver god mening, hvis 
at sige noget, der var knap så pænt.” man ikke ønsker at dele følsomme oplysninger om 
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én selv med mennesker, man måske krydser tilfæl- niveauer af, hvor meget man behøver at gå i dyb-
digt og ikke skal have mere at gøre med.” den med, hvad det er, man fejler.”

Hvor godt kender du folk? Børn bør altid inddrages

Personligt råder jeg til at tænke, at vi alle har for- På ét punkt står psykologen dog fast, og det hand-
skellige arenaer eller sammenhænge, som vi indgår ler om at være åben og ærlig i kommunikationen 
i, og som man kan forestille sig som cirkler rundt om sygdommen med sine børn.
om én selv, hvor nogle er helt tætte på os selv og ”Det er klart, at man lige skal have lov til at sunde 
andre mere perifere. I den inderste cirkel har vi ty- sig oven på det chok, det for mange er at få diagno-
pisk vores børn, vores partner og vores forældre. I sen. Men helt generelt råder vi til, at man fortæller 
cirklen lige udenom har vi måske vores nærmeste sine børn om sygdommen fra starten. Børn – også 
venner og kolleger, som vi føler os fortrolige med. små børn – har langt bedre antenner, end mange 
Længere ude har vi så mindre tætte venner og kol- af os går rundt og tror. De er rigtig gode til at for-
leger, og alleryderst har vi mennesker, vi krydser nemme, når der er noget galt, eller når mor eller 
tilfældigt og typisk ikke skal se igen,” fortæller far er kede af det. Derfor trives børnene bedst med 
Mette Harpsøe Engel og fortsætter: at blive inddraget. Gør man ikke det, kan det sæt-

”Til hver af disse cirkler svarer der forskellige te gang i fantasiforestillinger hos børnene, som er 
kan være meget mere skræmmende end
virkeligheden,” fortæller hun.

Vil ikke skræmme børnene 

6 procent vælger dog eller har tidligere
valgt ikke at fortælle deres børn, at de har 
sclerose. Halvdelen af disse har undladt at 
fortælle børnene om deres sclerose i over 
5 år. 18 procent af dem, der har valgt ikke 
at fortælle om deres sygdom, begrunder 
det med frygt for at skræmme deres børn 
unødigt.

”Jeg har i langt de fleste tilfælde kun 
haft positive oplevelser, når jeg har fortalt 
om min sygdom, men jeg frygter dog den 
dag, jeg skal fortælle det til mine børn,” 
fortæller en forælder.

”Misforstået omsorg”, kalder en anden 
forælder sin tavshed over for børnene:
”Jeg undlod at inddrage mine børn i syg-
dommen de første mange år af misforstået 
omsorg. Tror, det var, fordi jeg var bange 
for, hvordan sygdommen ville udvikle sig. 
Bagefter har jeg fortrudt det. Skulle stikke 
mig i smug. Vente, til de var gået i seng …”

”Det med børn fylder ofte meget,” for-
tæller Mette Harpsøe Engel om de mange, 
der benytter sig af foreningens psykolog-
tilbud:

”Mange kommer til Scleroseforenin-
gens psykologer for at søge råd om, hvor-
dan de kan tage hul på at fortælle, at de 
har sclerose. Det kan være over for ens
arbejdsgiver, men også over for ens fa-
milie. Hvordan man bedst og mest hen-
synsfuldt kan fortælle sine børn om syg-
dommen, er et af de spørgsmål, der fylder 
rigtig meget.” 
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”Det giver  
ingen mening  
at fortælle 
børnene det 
endnu”
Trine og Thomas har besluttet ikke at fortælle 
deres børn, at Thomas har sclerose. Sygdommen 
er i ro, så hvorfor bekymre dem, spørger Trine.

AF: GITTE RUDBECK FOTO: HANNE LOOP

Chefen og et par kolleger ved det. Det samme vi skal snakke om det. Det vil bare gøre, at han føler 
gør udvalgte venner og den allernærmeste sig syg og bliver ked af det … Så det er ikke sådan, 
familie. Undtagelsen er børnene på 5 og 7. De at vi har siddet og kigget hinanden dybt i øjnene og 

ved ikke, at deres far har sclerose. besluttet, at vi skal holde det hemmeligt. Det ligger 
bare i kortene.” 

Sygdom skal ikke have lov til at fylde
Helt normal familie

Sygdommen skal ikke have lov til at fylde hjemme 
hos dem, forklarer 35-årige Trine. Hun har indvil- ”Hvis ikke det var for selve diagnosen og sclerose-
liget i at fortælle, hvorfor hun og hendes 39-årige medicinen, der skal tages, så var min mand en helt 
mand har besluttet, at deres børn ikke skal inddra- almindelig fuldtidsarbejdende far, der dyrker sport 
ges i deres fars sclerose. ved siden af, som har to små børn og går tur med 

Og en måde, parret undgår det på, er ved ikke at hunden hver dag,” understreger hun.
tale om sygdommen. Det er ikke noget, de højtide- Nok var det et kæmpechok for parret, da Thomas 
ligt har besluttet. Det er bare sådan, det er: fik diagnosen for 3 år siden. Men siden har syg-

”Det er ikke rigtig noget, vi snakker om herhjem- dommen holdt sig i ro.
me, for det har han det bedst med. Når nu han ikke ”Og hvorfor skulle man så rende og fortælle det 
har nogen symptomer, så kan han ikke se, hvorfor nede i institutionen og skolen, hvorfor skal de have 

”De skal være større, så de bedre 
kan forstå det, og det skal først 

være, når der er et symptom. Lige 
nu giver det ingen mening.”
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det at vide, for der er jo ikke nogen hensyn, de skal dem en bekymring, som vil gøre dem kede af det i 
tage i forhold til os i vores familie?” spørger Trine hverdagen, og hvorfor give dem det, når der ikke er 
og uddyber: nogen grund til det lige nu?” 

”Det har nok også noget at gøre med, at man ikke Hun fortsætter:
har lyst til at blive stemplet. Folk skal ikke sætte os ”Men hvis der lige pludselig er noget … hvis han 
i bås som den der familie, hvor han er syg og nok lige pludselig begynder at komme tidligere hjem og 
kommer til at sidde i kørestol … Man vil bare gerne begynder at hente dem, i stedet for at det altid er 
være en helt normal familie.” mig, eller hvis der sker en forandring, så han må-

ske går og trækker på benet eller sådan noget, så 
kan man sige det. Men det er der ikke noget af, så Selvfølgelig skal de da vide det,  
de vil ikke kunne forstå det.”bare ikke nu

Så sygdommen skal blive tydeligere?
Derfor giver det heller ikke mening at fortælle børne- ”Ja, og det tidspunkt ved man jo ikke, hvornår er. 
ne om det endnu, mener Trine. Det er bedre at vente, Om der går et år eller otte år. Men selvfølgelig skal 
til børnene er større, og til sygdommen rører på sig: de da vide det, bare ikke nu og her.”

”Altså de skal være større, så de bedre kan forstå Så hjemme ved jer ligger der ikke bøger og blade om 
det, og det skal først være, når der er et symptom. sclerose og flyder?
Lige nu giver det ingen mening. Det vil bare give ”Nej, og der var da også en, der sagde til mig, at 
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så kunne jeg få en bog, hvor jeg på et pædagogisk andre med sclerose. Men hver gang har det vist sig 
niveau kunne forklare vores børn om sclerose, men at være nogen, der er langt hårdere ramt, og hun er 
igen: Jeg vil meget gerne have den pædagogiske endt med at springe fra.
bog, jeg vil gerne vide, hvad den bedst mulige måde ”Jeg ville bare blive så ked af det,” forudser hun: 
at sige det på er. Men først når det er aktuelt. Og det ”Vi er slet ikke det sted endnu. Men engang i frem-
er det ikke lige nu.” tiden, hvor vi selv har nogle ting, som vi oplever her-

hjemme, så vil jeg måske kunne drage nytte af deres 
erfaringer. Lige nu ville det bare trække mig ned.Skyder tankerne væk

Vi har jo en helt almindelig hverdag, vi arbejder 
Selv om sygdommen ikke kan mærkes på Thomas, begge, børnene er glade. Og det at blive spurgt til: 
og familiens hverdag er som før, så fylder den alli- Hvad nu med det ene eller det andet, det føles som 
gevel, indrømmer Trine: at blive skudt tilbage. Og så får man alle de der tan-

”Det fylder da rigtigt meget! I ens hoved, i tan- ker … Så det fungerer bedre, når man holder det på 
kerne om fremtiden. Man vil så gerne kunne spå afstand og prøver at skyde tankerne væk, når de 
om fremtiden. Hvordan ser livet ud om fem år, om indimellem kommer.
ti år? Det kan jeg da godt synes er svært, at man Vi får jo nok også et chok, den dag vi ikke længere 
ikke kan.” kan have et helt almindeligt liv, men så må vi tage 

Et par gange har hun taget tilløb til at mødes med det derfra.” 

”Hvis ikke det var for selve diagnosen og 
sclerosemedicinen, der skal tages, så var min 
mand en helt almindelig fuldtidsarbejdende 
far, der dyrker sport ved siden af, som har to 
små børn og går tur med hunden hver dag.”
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Anna vil ikke være  
en af de besværlige

Særlige hensyn og fordomme om dem, der har en kronisk sygdom, er dét, 
der får Anna til at holde sin sclerose skjult for ledelse og kolleger. Men 

et spørgsmål er dukket op flere gange i løbet af de fire år, hun har været 
ansat samme sted som sygeplejerske: Burde jeg egentlig fortælle det?

AF: SARA BANGSBO

D” et ville være lidt af en befrielse, hvis jeg fik at det ville være naturligt at få sagt det,” forklarer 
fortalt det,” siger Anna og bliver så stille. hun og stiller så spørgsmålet, som man kan høre 

Man kan se, at hun tænker over den kon- har cirkuleret i hendes tanker mange gange: 
statering, hun netop har sagt højt. ”Men burde jeg egentlig fortælle det, når jeg al-

”Men det er nok, fordi jeg virkelig ikke vil have, ligevel aldrig mærker sclerosen?” 
at mine kolleger tager særlige hensyn til mig. Og 
så er der bare en del fordomme om kronisk syge Det er de besværlige patienter 
mennesker blandt sundhedspersonale, og sådan vil 
jeg ikke have, at de tænker om mig,” fortæller hun. De to faktorer, der især spænder ben for Anna, 

når det handler om at få fortalt arbejdspladsen om 
sclerose, bliver nævnt igen og igen, mens vi sidder Fra afklarethed til splittelse 
i hendes koksgrå sofa og snakker. 

Det var ikke en selvfølge fra start, at Anna ville hol- En af dem er fordommene. Dem om de kronisk 
de sin sygdom skjult på arbejdsmarkedet, da hun syge patienter, som Anna oplever, der bliver delt 
fik diagnosen sclerose for fem år siden. blandt ansatte i branchen. Og når de bliver nævnt, 

Faktisk var hun ret afklaret med, at hun ville er hun tilfreds med at have trukket hemmeligheds-
være åben og ærlig om sin sclerose, da hun stod kortet om sin sclerose. 
som nyudklækket sygeplejerske tilbage i 2012. ”De her fordomme, de er der nok, fordi mange 

”Det var først, da jeg skulle til at søge mit første af de patienter, der har en kronisk sygdom, ved 
rigtige job, at jeg ændrede holdning til det,” for- rigtig meget om den og har holdninger til og idéer 
tæller Anna og fortsætter: om, hvad der er bedst for dem. Derfor kan de hur-

”Jeg blev pludselig bange for, at jeg ville blive tigt blive opfattet som besværlige og irriterende 
valgt fra, fordi jeg har den her sygdom, som jeg jo patienter, fordi det pludselig ikke føles, som om 
ikke mærker til. Og da jeg så blev ansat, valgte jeg sundhedspersonalet ved bedst,” udtrykker hun. 
at blive ved med at skjule det pga. de fordomme om Og sådan vil Anna slet ikke opfattes på sin ar-
kronisk syge patienter, der er i branchen.” bejdsplads. Hun skal ikke være hende den besvær-

lige og hende, som der skal tages særlige hensyn 
til. Et rigtigt tidspunkt at få det sagt 

I de fire år Anna har været ansat samme sted, har Ingen særbehandling, tak! 
tankerne en del gange kredset omkring dét, at hun 
ikke har været åben om sin sclerose. Og flere gange De særlige hensyn er nemlig den anden faktor, der 
har hun overvejet at sige det. har fyldt meget i Annas overvejelser. 

”I starten tænkte jeg, at jeg lige skulle ansæt- ”Jeg vil ikke have, at mine kolleger skal gå og 
tes først. Så tænkte jeg, at mine kolleger lige skulle føle, at de skal behandle mig anderledes på grund 
lære mig at kende, inden de fik det at vide. Jeg blev af sygdommen, eller at de tror, at der er noget, jeg 
ligesom ved med at udskyde det hele tiden, og så ikke kan gøre lige så godt i mit arbejde, fordi jeg 
har der ikke været et tidspunkt, hvor jeg har følt, har sclerose. Men det er måske bare min usikker-
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hed, der får mig til at tænke, at de vil reagere så- jeg behøvede at lægge skjul på hele tiden og huske 
dan,” forklarer hun. på, at jeg ikke må nævne,” fortæller hun, men er al-

ligevel ikke i tvivl om, hvad hun ville gøre, hvis hun 
stod i samme situation som for fire år siden.”Jeg ved faktisk ikke, om jeg tør”

”Jeg er ret sikker på, at jeg ville holde det hem-
Helt andre følelser trækker Anna i den modsatte meligt igen, hvis jeg var nyuddannet og ikke rig-
retning. Mod åbenheden om sclerosediagnosen. tig havde nogen erfaring. Men hvis jeg skulle søge 
For nu er der gået fire år, hvor hun har tiet om syg- et andet job nu, hvor jeg har fået mere erfaring, 
dommen, selvom der har været flere situationer, så kan jeg godt forestille mig, at jeg ville sige det, 
hvor hun har haft mest lyst til at dele. inden jeg fik jobbet. Ej, jeg ved faktisk ikke, om 

”Det ville være fedt, hvis jeg kunne tale frit om jeg ville turde sige det. Det er en ret svær beslut-
det, at jeg har sclerose. Så ville det ikke være noget, ning.” 

”Jeg vil ikke have, 
at mine kolleger 
skal gå og føle, at 
de skal behandle 
mig anderledes 
på grund af 
sygdommen”.
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Manglende  
erkendelse af  

sygdommen fik  
Stine til at tie

I seks år holdt Stine Rasmussen sclerosediagnosen skjult på sine 
arbejdspladser, fordi hun følte, det var en privat sag, der ikke angik 
ledelse og kolleger. Men hemmeligheden blev i perioder til en usund 
livsstil, der først blev brudt, da Stine nåede til en erkendelse af, at 

sygdommen ikke kan ignoreres ihjel.

AF: SARA BANGSBO FOTO: CLAUS SJÖDIN

Det var hundrede og tyve procent sikkert, at var det egentlig ikke en beslutning, jeg særlig ak-
Stine ikke ville få jobbet, hvis hun fortalte tivt tog, da jeg ikke fortalte det før ansættelsen,” 
dem om sin sygdom. fortæller Stine.

Sådan lyder det i hvert fald, hvis man spørger ”Jeg ignorerede fuldstændig min sclerose og var 
Stine selv. ikke dér, hvor jeg havde erkendt, at sygdommen 

For atten år siden, som 27-årig og netop fær- var noget, jeg skulle leve med resten af livet,” for-
diguddannet geolog, fik hun diagnosen attakvis klarer hun. 
sclerose. En sygdom, som hun var sikker på ville 
blive stopklodsen for en karriere i geologifeltet, Fra det ene job til det næste
hvis hun ikke holdt den skjult. 

Derfor blev diagnosen en hemmelighed. Ikke for I det første job opdagede de aldrig Stines diagnose, 
familie og venner, men over for arbejdsgivere og før hun år senere skiftede arbejdet ud med et andet. 
kolleger. Og heller ikke på den nye arbejdsplads fik de noget 

”Jeg havde det sådan, at jeg syntes, at det var at vide om den kroniske sygdom. 
uretfærdigt og tarveligt, hvis sygdommen skulle ”Jeg skiftede job et par gange, og hver gang valg-
stå i vejen for, at jeg kunne komme ind på arbejds- te jeg ikke at fortælle noget. For mig var sygdom-
markedet og arbejde med det, som jeg drømte om men noget meget personligt, der ikke ragede alle 
og havde knoklet for,” siger Stine. og enhver. Sclerose var ikke noget, jeg identificere-

de mig med, eller som havde konsekvenser for min 
indsats,” fortæller hun. Beslutningen var en selvfølge

Da Stine kort tid efter diagnosen fik tilbudt et job i Ugerne blev planlagt  
et geologifirma, stod det derfor hurtigt klart, hvad efter hemmeligheden
hun ikke ville nævne. 

”Jeg prøvede panisk at holde fast i mit fag. Jeg Men selvom Stine i flere år efter diagnosen ikke 
skulle bare i gang og ud på arbejdsmarkedet. Derfor fik ét eneste attak, der havde betydning for hen-
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des evne til at arbejde, var der alligevel sider af 
sygdommen, hun var nødt til at forholde sig til:

Medicinen. 
Den tog Stine, når hverdagene på arbejdet var 

klaret, og derfor forløb weekenderne med influ-
enzalignende bivirkninger, før endnu en ny ar-
bejdsuge begyndte.

”Tosse-Stine,” udbryder hun og ryster på ho-
vedet, mens hun fortæller.

For når hun tænker tilbage, kan hun sagtens 
se, at det ikke var optimalt. Hun blev syg af bi-
virkningerne og livsstilen, og derfor besluttede 
hun at holde en pause med medicinen. Og efter 
lidt tid skiftede hun job igen. 

”Det, at jeg havde sclerose, var begyndt at 
vokse meget i mit hoved på det her tidspunkt, 
for man kan jo sige, at det lidt er at leve på en 
usandhed. Ikke en løgn, men jeg fik ligesom ikke 
fortalt hele historien,” uddyber Stine. 

Det var et spørgsmål om erkendelse 

Alligevel besluttede hun, at den kroniske syg-
dom endnu en gang ikke skulle nævnes, da hun 
fik tilbudt et nyt job i 2004. 

”Det var først lidt tid efter, at jeg blev ansat, 
at jeg fik sagt det, og det føltes som et virkelig 
stort skridt at fortælle ledelsen om diagnosen, 
for det havde jeg jo ikke gjort før,” fortæller Sti-
ne og fortsætter: 

”Jeg tror, at grunden til, at jeg valgte at sige 
det på det tidspunkt, var, at jeg endelig fik be-
arbejdet nogle af de følelser, som jeg i seks år 
havde ignoreret. Jeg blev tilbudt psykologhjælp 
i en anden forbindelse, og det hjalp mig virkelig 
til at nå til en slags erkendelse af, at jeg havde 
den her følgesvend af en sygdom, som vil være 
der hele livet. Og så var jeg samtidig på en ar-
bejdsplads, hvor jeg faktisk havde fået et tæt 
forhold til mine kolleger, og hvor jeg følte mig 
rigtig godt tilpas.”

Og så skete det 

Kun et halvt år efter at Stine åbnede op om sin 
skjulte diagnose på arbejdspladsen, fik hun sit 
første større attak, som påvirkede hendes ar-
bejdsevner, efter diagnosen seks år forinden.

”Både ledelsen og mine kolleger havde taget 
det så pænt, da jeg før attakket havde fortalt 
dem, at jeg havde sclerose. Så der var slet in-
gen problemer, da jeg måtte sygemelde mig i 14 
dage efter attakket,” fortæller Stine. Siden gik 
der seks år, før sclerosen for alvor fik en ind-
flydelse på Stines arbejdsevner, der resulterede 
i, at hun fik et fleksjob hos arbejdsgiveren, hvor 
hun stadig er i dag. 

Stine har fået 
mere tid til at 
dyrke en sundere 
livsstil med 
masser af motion, 
efter at hun fik 
tilkendt fleksjob.



20 • SCLEROSEFORENINGEN • NR 4 2017



TE
M

A

SCLEROSEFORENINGEN • NR 4 2017 • 21



Gode råd, hvis du 
overvejer at fortælle 

om din sygdom
Har du holdt din sygdom for dig selv hidtil og nu fået lyst til at 
fortælle om den? Så læs med her, hvor du får gode råd med på 
vejen. Først og fremmest handler det om at overveje, hvem det 

er, du skal fortælle om sygdommen.

AF: LOTTE SKOU HANSEN ILLUSTRATION: CLAUS BIGUM

VIL DU FORTÆLLE DET TIL … 

DINE BØRN?
• Fortæl børnene om din s ygdom •  Understreg over for dine børn, at • V ær opmærksom på, om dine 

på en alderssvarende måde. Din der er gode voksne, der passer børn har netværk og fællesska-
3-årige skal ikke have samme på dig: læger, sygeplejersker, ber i deres skole og fritid. Har de 
forklaring som din 9-årige – lige- venner, familiemedlemmer. Bør- for eksempel fritidsaktiviteter, 
som du helt naturligt heller ikke nene skal have hjælp til ikke at hvor sygdom og ansvar ikke fyl-
vil give dem samme svar på føle ansvar for at passe på dig. der noget? Tænk også over, om 
deres spørgsmål om, hvor baby- dine børn har andre voksne end 
er kommer fra, eller hvorfor en af •  Børn har brug for frirum og for deres forældre at tale med. Det 
deres klassekammerater har to ikke at føle, at de skal tage sig af kan være en lærer på skolen, 
mødre. dig på en måde, som egentlig er det kan være en storesøster eller 

et voksent ansvar. Forklar dem, storebror, en tante eller onkel 
•  Læs bøger, tegneserier og se at alt det med sygdom skal du eller en ven af familien.

film om emnet sammen. Tjek og andre voksne nok tage sig af. 
for eksempel Scleroseforenin- Men at de altid er velkomne til •  Selvom du har besluttet at 
gens børneunivers på www. at tale om det og stille spørgs- fortælle dine børn om sygdom-
scleroseforeningen.dk/børn mål. men, er det vigtigt, at de ikke 
Her er der mulighed for både at bliver dine fortrolige. Du skal 
bestille gratis bøger, bamser og finde andre at dele dine egne 
se film om sclerose lavet til børn. bekymringer og din tvivl med 

end dine børn.
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VIL DU FORTÆLLE DET TIL … 

DINE 
VENNER?
•  Tænk igennem, hvad du 

vil have ud af samtalen. 
Er dit budskab, at du 
har brug for hjælp og 
støtte i en svær tid? 
Eller er dit ønske med 
samtalen, at du får fortalt 
om sygdommen som et nyt 
grundvilkår i dit liv, men at du 
ikke vil have, at den skal fylde 
for meget i jeres venskab?

•  Forbered dine venner på, at du 
ikke nødvendigvis har behov 
for at tale om din sygdom, hver 
gang I ses. Det handler ikke 
om, at du fra nu af vil bestem-
me over, hvad I skal tale om 
hele tiden, men om at din 
sygdom er et sårbart emne, og 
at det kan svinge meget, hvor 
meget du ønsker, at sygdom-
men skal fylde. 

•  Vær forberedt på, at det kan 
være meget svært for folk, der 
ikke kender til sclerose, at for-
stå og forholde sig til usynlige 
symptomer som træthed og 
smerter. Du ser sikkert ud, som 
du plejer, så det kan være svært 
for dem at forstå, at du lider af 
usynlige symptomer.

•  Tilbyd dine venner en pje-
ce om sclerose, som du kan 
bestille eller downloade her: 
www.scleroseforeningen.dk/
blad174-pjece  
Måske læser du på et tidspunkt 
en artikel eller ser en video, som 
du føler forklarer et af dine symp-
tomer godt. Del den med dine 
venner, så de får bedre mulighed 
for at forstå din sygdom.

VIL DU FORTÆLLE DET TIL …

DIN CHEF OG 
KOLLEGER?
•  Der findes ikke et enkelt svar •  Overvej, hvor mange du vil 

på, om du er forpligtet til at fortælle det til. Alle behøver 
fortælle din arbejdsplads ikke at vide alt. Måske har du 
om din sygdom. Men måske nogle tætte kolleger, som du 
kan du blive klogere på gerne vil fortælle lidt mere 
området ved at læse artiklen om sygdommen, end mere 
her: ”Ti råd om reglerne på upersonlige kontakter på 
arbejdsmarkedet her”: www. arbejdspladsen, som ikke 
scleroseforeningen.dk/ behøver at vide så meget 
blad174-regler andet, end at du har sclerose.

•  Tænk igennem, hvad du vil • Hvis du har et godt f orhold 
have ud af at fortælle om din til din chef, så tal med ham 
sygdom. Er du selv begyndt at eller hende først. Hun eller 
overveje at gå ned i tid engang han vil også kunne rådgive 
i fremtiden? Eller vil du bare dig i forhold til, hvordan det 
gerne kunne være ærlig over bedst meldes bredere ud.
frokostbordet, hvis talen falder 
på kronisk sygdom?
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Coloplast logo er et registreret varemærke ejet af Coloplast A/S. © 2017-08 Alle rettigheder forbeholdes Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark

Hvilket SpeediCath® opfylder dit 
behov bedst? 
Ikke to kateterbrugere lever det samme liv, eller har de samme udfordringer.  
For at give dig de bedste muligheder for at finde den rigtige kateterløsning, som 
opfylder dine behov, udvikler vi konstant SpeediCath sortimentet.  

Uanset, hvilket SpeediCath du vælger, vil du altid nyde godt af fordelene, der giver 
dig et klar-til-brug, overfladebehandlet kateter med polerede øjne.

Læs mere om SpeediCath, og bestil en prøvepakke på  
Tel. 49 11 12 13 eller www.coloplast.to/kateterbestil

SpeediCath®  
Compact  
Det første kompakte 
kateter

SpeediCath®  
Compact Eve  
Det første kateter 
med trekantet design

SpeediCath®  
Flex 
Det første kateter 
med beskyttelsesfilm 
på hele katetret og 
en fleksibel spids

SpeediCath®  
Standard  
Det første overflade- 
behandlede, PVC-frie 
og klar-til-brug kateter

Det rigtige kateter - eller katetre - kan have indflydelse på din livskvalitet. 
Hvis du finder det rigtige kateter, vil du øge dine chancer for at følge de 
vandladningsrutiner, som din sygeplejerske har anbefalet - og det er vigtigt  
for dit helbred.  
 
Her forklarer tre kateterbrugere, hvorfor de valgte netop deres løsninger.

Læs mere om SpeediCath sortimentet, og få tilsendt en prøvepakke på  
www.coloplast.to/kateterbestil

ANNONCE

Kan dit valg af engangskateter 
forbedre dit helbred?

Bedre livskvalitet  
Diskretion er vigtigt for at kateterbrugere kan føle sig uafhængige.  
For Dan Cooper, far til to, 36 år, betød det kompakte design på 
SpeediCath® Compact til mænd en stor fordel:  “Selvom jeg var glad 
for det kateter, jeg anvendte før, har dette kateter nogle store fordele, 
som forbedrer min livskvalitet. Jeg kan have flere katetre i min lomme, 
uden at nogen kan se det. Mine venner og familie har bemærket 
forskellen, fordi de nu ser meget mere til mig.”

Derfor betyder designet noget ... 
... og somme tider er valget af kateter et helt personligt valg. Monika, 
siger, at SpeediCath® Compact Eve, er det første kompakte kateter 
med et trekantet design, der får hende til at føle sig mere fri. Hun 
fortsætter:  “Det er let at anvende, og udformningen gør det muligt for 
mig at være mere spontan nu. Katetrets udseende var ikke vigtigt for 
mig før. Nu siger Monika, at SpeediCath Compact Eve’s diskrete design 
understreger hendes femininitet.”

Hygiejne er vigtigt 
Kevan Baker (57), som er en erfaren kateterbruger, var frustreret 
over, at han var nødt til at røre ved katetret under indføring. Han 
havde ikke overvejet at skifte til et andet kateter, før han så 
SpeediCath® Flex. Efter at have erfaret de fordele der var, 
besluttede han at give det en chance. Nu, takket være 
beskyttelsesfilmen, der dækker hele katetret, kan han ikke forestille 
sig at anvende et andet produkt: “Ikke at skulle røre ved katetret var 
den vigtigste del for mig. Det er en fuldstændig hygiejnisk måde at 
kateterisere på. Du skal aldrig røre ved katetret.”

beskyttelsesfilmen, der dækker hele katetret, kan han ikke forestille 
“Ikke at skulle røre ved katetret var 

Bestil en 
prøvepakke
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dig et klar-til-brug, overfladebehandlet kateter med polerede øjne.

Læs mere om SpeediCath, og bestil en prøvepakke på  
Tel. 49 11 12 13 eller www.coloplast.to/kateterbestil

SpeediCath®  
Compact  
Det første kompakte 
kateter

SpeediCath®  
Compact Eve  
Det første kateter 
med trekantet design

SpeediCath®  
Flex 
Det første kateter 
med beskyttelsesfilm 
på hele katetret og 
en fleksibel spids

SpeediCath®  
Standard  
Det første overflade- 
behandlede, PVC-frie 
og klar-til-brug kateter

Det rigtige kateter - eller katetre - kan have indflydelse på din livskvalitet. 
Hvis du finder det rigtige kateter, vil du øge dine chancer for at følge de 
vandladningsrutiner, som din sygeplejerske har anbefalet - og det er vigtigt  
for dit helbred.  
 
Her forklarer tre kateterbrugere, hvorfor de valgte netop deres løsninger.

Læs mere om SpeediCath sortimentet, og få tilsendt en prøvepakke på  
www.coloplast.to/kateterbestil

ANNONCE

Kan dit valg af engangskateter 
forbedre dit helbred?

Bedre livskvalitet  
Diskretion er vigtigt for at kateterbrugere kan føle sig uafhængige.  
For Dan Cooper, far til to, 36 år, betød det kompakte design på 
SpeediCath® Compact til mænd en stor fordel:  “Selvom jeg var glad 
for det kateter, jeg anvendte før, har dette kateter nogle store fordele, 
som forbedrer min livskvalitet. Jeg kan have flere katetre i min lomme, 
uden at nogen kan se det. Mine venner og familie har bemærket 
forskellen, fordi de nu ser meget mere til mig.”

Derfor betyder designet noget ... 
... og somme tider er valget af kateter et helt personligt valg. Monika, 
siger, at SpeediCath® Compact Eve, er det første kompakte kateter 
med et trekantet design, der får hende til at føle sig mere fri. Hun 
fortsætter:  “Det er let at anvende, og udformningen gør det muligt for 
mig at være mere spontan nu. Katetrets udseende var ikke vigtigt for 
mig før. Nu siger Monika, at SpeediCath Compact Eve’s diskrete design 
understreger hendes femininitet.”

Hygiejne er vigtigt 
Kevan Baker (57), som er en erfaren kateterbruger, var frustreret 
over, at han var nødt til at røre ved katetret under indføring. Han 
havde ikke overvejet at skifte til et andet kateter, før han så 
SpeediCath® Flex. Efter at have erfaret de fordele der var, 
besluttede han at give det en chance. Nu, takket være 
beskyttelsesfilmen, der dækker hele katetret, kan han ikke forestille 
sig at anvende et andet produkt: “Ikke at skulle røre ved katetret var 
den vigtigste del for mig. Det er en fuldstændig hygiejnisk måde at 
kateterisere på. Du skal aldrig røre ved katetret.”

Bestil en 
prøvepakke
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Nyt look til  
Scleroseforeningen
Scleroseforeningen følger med tiden og ændrer logo og visuel stil. Det 
nye logo bygger på det gamle, men har fået en tur i tidsmaskinen med et 
lille twist. Den visuelle stil er også blevet strammet op, så den rammer 
tidsånden – magasinet du sidder med i hånden er et af de første eksempler 
på, hvordan Scleroseforeningen vil ser ud i fremtiden.

AF PETER PALITZSCH CHRISTENSEN

Det enkle, stærke og stilmæssigt korrekte Hvorfor nu?
logo er hjørnestenen i de fleste virksomhe-
ders visuelle identitet. Det gælder også for Timingen for logoet går hånd i hånd med flere 

Scleroseforeningen. Et logo skal være genkendeligt andre forandringer. Foreningen fylder 60 år i år, 
og enkelt, og helst skal det kunne afkodes hurtigt Hovedbestyrelsen har vedtaget en ny strategi, der 
og præcist. er en ny hjemmeside med et nyt design på gaden i 

De fleste virksomheder foretager løbende juste- dette øjeblik, og endelig flytter sekretariatet senere 
ringer af deres logoer. Selv de logoer, du tænker har på året. Med logoet følger også nye farver, hvor den 
været de samme i mange årtier. Lego, Coca-Cola, bærende farve dog stadig er det velkendte grønne 
Carlsberg og så videre. Hvis du søger på deres hi- udtryk. De nye farver kan du for eksempel se i det 
storie, vil du se, at de gennem årene har ændret blad, du sidder med i hånden lige nu. 
sig med små justeringer. Det samme gælder faktisk ”Scleroseforeningen er i konstant forandring. 
Scleroseforeningen. Igennem årene har vi markeret denne udvikling 

I 1957, da foreningen blev stiftet, var logoet en ved at ændre logoet: som en ydre manifestation på 
mand, der slås med en slange. I 1978 forsvandt indre forandringer. Nu står vi i en tid med en ræk-
manden ud af logoet, men slangen bestod. I 1995 ke forandringer, og det vil vi gerne markere i form 
forsvandt slangehovedet fra logoet, og det lig- af et nyt logo og en ny visuel stil,” siger direktør 
ner det, vi har i dag. I 2002 kom det logo med den Klaus Høm.
skrifttype og den ”blomst”, vi har i dag. Der er gået 
15 år, og nu har Hovedbestyrelsen valgt, at tiden En løbende proces
igen er moden til et redesign. 

Processen med det nye logo bliver en såkaldt ”or-
ganisk implementering”. Det vil sige, at for eksem-Orddeling kan hjælpe
pel brochurer og andet ikke skiftes fra den ene dag 

Det nye logo er mere stringent i sit design. Blom- til den anden, men vil blive redsignet og genop-
sten er ”åbnet” op, og stregerne er tyndere. Helt trykt, når oplaget løber tør. 
centralt i det nye logo er, at ordet ”sclerose” er delt ”Det har vi valgt, i respekt for at vi arbejder for 
op i to. indsamlede midler. Vi er ikke en stor bank, der kan 

”Tanken med det er, at det skal give et nanose- bruge en masse ressourcer på at skifte alle facader 
kunds stopeffekt, men at hjernen lynhurtigt af- i løbet af en nat. I stedet laver vi en løbende proces, 
koder det. Flere andre virksomheder bruger i dag der er mere rentabel,” siger Mogens Damgaard.
også logoer, hvor ordene er delt, og vi vurderer, at Det betyder, at der i en periode vil eksistere to 
det ikke vil være svært at afkode for brugerne. I de logoer, indtil det nye helt overtager pladsen. I før-
tests vi har foretaget, har det givet den rette virk- ste omgang findes det nye logo på dette blad, på 
ning. Alle afkoder det, men skal lige stoppe op. At den nye hjemmeside og en række andre steder. Og 
det så måske også kan fremme den korrekte udta- løbende vil du så møde det flere og flere steder. 
le af ordet ”SCLE – ROSE” med et tydeligt udtalt 
SCLE efterfulgt af ROSE er blot en sidegevinst,” si-
ger marketingchef Mogens Damgaard. 
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1957
Slange-
manden

2017
Det nye logo
Nyt logo designet af: 
Linda Friis

2002
Nuværende 
logo

1978
Manden 
forsvinder

1995
Slangen 
forsvinder



Vi, som er 
medlemmer, 

bør gå forrest!
”Vi, som er medlemmer, bør gå forrest og vise, at 

indsamlingen virkelig er noget, vi mener og støtter 
op om, hvis vi vil have andre til at gøre det samme,” 

forklarer Neia, der har både været ambassadør og 
indsamler for årets husstandsindsamling.

AF SARA BANGSBO

FOTO: SØREN HOLM, JACOB LJØRRING, 

JENS GERTSEN OG PRIVATFOTOS



29-årige Neia har lagt mange timers  
arbejde i årets husstandsindsamling.



For halvandet år siden fik hun diagnosen mange mennesker at identificere sig med 
attakvis sclerose, og i år var Neia am- én, der kunne være deres nabo, datter eller 
bassadør for årets husstandsindsam- veninde. En, der er helt almindelig og ikke en 

ling. Den rolle indebar, at hun var et af ansig- kendis, og det var en af grundene til, at jeg 
terne udadtil, der skulle sprede budskabet om, meldte mig,” fortæller hun. 
hvorfor det var vigtigt at bidrage til indsam-
lingsdagen den første søndag i september. Et par timer for en bedre fremtid 

”Personligt vil jeg gerne gøre alt, hvad 
jeg kan, for at flere hører om og lærer, hvad Men ambassadørrollen er ikke det eneste, 
sclerose er for en sygdom. Det bunder i mine som Neia har lagt sin energi i. Hun var nem-
egne erfaringer; der er mange, der enten ikke lig også selv på gaden med sin kæreste for at 
kender sygdommen eller har nogle helt skæ- samle ind den 10. september. 
ve forestillinger om den,” fortæller Neia og ”Min oplevelse af dagen var så positiv. 
uddyber: De mennesker, vi mødte, var glade, og der 

”Jeg har mødt både ældre, midaldrende og var mange, der åbnede døren og gerne ville 
unge mennesker, der tror, at sclerose for ek- hjælpe på den ene eller anden måde,” for-
sempel ikke rammer unge mennesker.” tæller Neia.

Hun føler, at hun er heldig, fordi hun har 
muligheden for at kæmpe for sig selv og sin Der skal viden til 
fremtid, og fordi hun kan stille op for dem 

Derfor har Neia sommeren over som ambas- med sclerose, der er så hårdt ramt, at de ikke 
sadør brugt energi på at få budskabet ud om, selv kan samle ind på dagen. Noget, som hun 
hvad sclerose er for en sygdom. Hun er nem- mener, alle bør gøre, hvis de stadig kan. 
lig overbevist om, at jo mere viden folk har ”Jeg synes, at det er vigtigt, at vi, der har 
om sclerose, jo mere vil de få lyst til at støtte sygdommene, gør noget og støtter op om 
forskningen. indsamlingen. Det viser, at vi virkelig vil det 

Og så er der en anden ting, som Neia tror og gør, hvad vi kan, for at fremtiden forhå-
også kan få folk til at bidrage. bentlig kommer til at se bedre ud,” forklarer 

”Jeg tænker, at det kan være lettere for Neia. 
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FORSKNING

Kært barn har 
mange navne
Tysabri eller natalizumab? 
Gilenya eller fi ngolimod? 
Hvorfor fl ere forskellige 
navne til det samme, og 
hvornår benyttes hvad? 
Læs med, og få lidt 
tommel fi ngerregler.

AF ANDERS ENEVOLD GRØNLUND
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K ært barn har mange navne, og det gælder – eksempler kunne være natalizumab, fi ngolimod, 
også for medicin. Det kan være kompliceret terifl unomid.
nok bare at udtale medicinnavne, men ofte Når et lægemiddel godkendes af myndighederne, 

bruges fl ere navne om samme lægemiddel – nog- skal fi rma og myndighed så blive enige om et han-
le gange tilsyneladende nærmest i fl æng. Det kan delsnavn, som det kan sælges under.
være særdeles forvirrende som patient. Der er dog 
en vis logik bag. Aktivt stof ikke sygdomsspecifi kt

Firmaet Biogen har for eksempel fået godkendt Indholdsstof og handelsnavn
navnet Tecfi dera til det sclerosemiddel, der inde-

Man kan let støde på to forskellige navne på det holder indholdsstoff et dimethylfumarat.
samme lægemiddel. De to navne er henholdsvis Firmaet sælger så lægemidlet under navnet 
indholdsstoff et (også kaldet det ”aktive stof” eller Tec fi dera. Men andre fi rmaer kan også bruge di-
det ”virksomme stof”) og handelsnavnet. Og de må methylfumarat i deres lægemidler og kalde deres 
ikke være ens. præparat noget andet, hvis det retter sig mod en 

Før et lægemiddel godkendes, betegnes det af anden sygdom end sclerose, eller når Tecfi deras 
forskere og medicinalvirksomheden bag det ofte på patent udløber.
én måde typisk baseret på indholdsstoff et i læge- Dimethylfumarat har for eksempel været be-
midlet. Det kan for eksempel være et molekylenavn nyttet som middel mod skimmelsvamp og benyt-



tes også i et psoriasismiddel kaldet Fumaderm. 
Hvor Tecfi dera altså kun bruges mod sclerose, 
kan dimethylfumarat bruges mod fl ere syg-
domme. 

Normalt skriver man indholdsstoff et med små 
forbogstaver og selve handelsnavnet med stort 
forbogstav.

Men selvom et fi rma får godkendt et handels-
navn til sit lægemiddel i ét land, kan det være, 
at myndigheder i et andet land kræver et andet 
navn. 

Et eksempel på det er lægemidlet med ind-
holdsstoff et rituximab, der markedsføres som 
Rituxan i USA og Mabthera i Europa.

Ender på “mab”?

Og så er der det med endelserne på navnene: 
Hvorfor slutter så mange nye sclerosemidlers 
navne på ”mab”? Det skyldes en videnskabelig 
inddeling:

”Mab” er forkortelsen for ”monoklonalt 
antistof” (monoclonal antibody). Og en lang 
række af de nye lægemidler består af netop 
antistoff er (rettet mod for eksempel B- eller 
T-celler).

Så ender stoff et på ”mab” er det fordi det er 
et antistofl ægemiddel (også kendt som et biolo-
gisk lægemiddel).

Til venstre er en liste over de nuværende og 
mulige kommende lægemider mod sclerose 
delt på deres registrerede handelsnavn og deres 
aktive stof. 

SMERTESTILLENDE MEDICIN: 
EN JUNGLE AF NAVNE

Hovedpine og lette smerter? Så tag lige en et godt eksempel på, hvordan handelsnav-
panodil. Eller er det nu bedre med aspirin, ne og indholdsstoffer bruges i fl æng i hver-
kodymagnyl, paracetamol, ipren eller pinex? dagssproget. Og at ét stof kan have rigtig 
Forvirringen er total, men smertemedicin er mange navne! Få et overblik i tabellen.

Registreret handelsnavn: Indholdsstof:

Pinex, Pinemol, Panodil, Pamol, Arax, Calpol, paracetamol
Disprol, Hedex, Panadol

Aspirin, Magnyl, Kodimagnyl, Treo acetylsalicylsyre

Ipren, Brufen, Ibumetin ibuprofen

LISTE OVER NAVNE PÅ 
SCLEROSEMEDICIN
Registreret Indholdsstof
handelsnavn

Gilenya fi ngolimod

Tysabri natalizumab

Lemtrada alemtuzumab

Aubagio terifl unomid

Tecfi dera dimethylfumarat

Zinbryta daclizumab

Ocrevus ocrelizumab

Rituxan (USA), rituximab
Mabthera (Europa)

Copaxone glatirameracetat

Avonex, Rebif, Plegridy interferon beta-1a

Betaferon, Extavia interferon beta-1b

Mavenclad cladribin

Intet handelsnavn endnu siponimod
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Montvernier var 
en smuk start 

på Cykelnervens 
hårdeste etape 

i 2017.
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”Tænk, at det nu er 
eftertragtet og prestigefyldt 
at cykle for en verden uden 

sclerose!”
Scleroseforeningen viser med Cykelnerven sin vilje 
til at være en moderne og visionær forening, mener 

foreningens formand, Christian L. Bardenfleth.

AF LOTTE SKOU HANSEN

Foreningens formand sammen 
med Mikael Kamber, der har været 
ambassadør for Cykelnerven siden 
eventets begyndelse.



For andet år i træk cyklede ”Jeg er stolt over at være en aktiv del af Cykel-
Scleroseforeningens for- nerven og samtidig enormt stolt over, at Sclero-
mand, Christian L. Barden- seforeningen efterhånden sidder tungt på cykel-

fleth, i 2017 med på Cykelnerven. eventområdet. Tænk, at det nu er eftertragtet og 
Det var en stor oplevelse, hvor prestigefyldt at cykle for en verden uden sclerose!”

Christian L. Bardenfleth, som til Når han ser tilbage på det overordnede indtryk 
daglig er advokat og partner i fra dagene i Alperne, er han overbevist om, at Cy-
advokatfirmaet Plesner i Køben- kelnerven for alvor er ved at have cementeret sin 
havn, oplevede en anden side af plads i cykelverdenen:
”sin” forening. ”Alle, jeg har talt med igennem dagene i Frank-

rig, er af den opfattelse, at Cykelnerven er en unik 
event, som skaber netværk og giver vilde oplevel-
ser på samme tid. Cykelnerven er allerede blevet et 
ufravigeligt must for mange af deltagerne.”

For Christian L. Bardenfleth er Cykelnerven et 
bevis på Scleroseforeningens vovemod og villighed 
til at satse på nye initiativer: 

”Via Cykelnerven har vi en enestående mulighed 
for at vise, at vi favner bredt, og vi er en moder-
ne forening, som godt tør gå forrest. Hvilket jeg er 
sikker på har stor betydning for mennesker med 
sclerose, men også for os, der er pårørende, og li-
geledes for vores samarbejdspartnere.” 
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Nu må patienter på

cannabis-medicin
kø�e bil

Fremover spænder medicin, der indeholder THC, ikke 
automatisk ben for kørekortet. En stor sejr, lyder det 

fra Scleroseforeningens direktør, Klaus Høm.

AF GITTE RUDBECK
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Medicin, der indeholder THC (se fak-
taboks), spænder ikke længere auto-
matisk ben for kørekortet. Det skyldes, 

at Styrelsen for Patientsikkerhed har udarbejdet 
en ny vejledning om helbredskrav til kørekort, der 
gælder fra og med august 2017. 

Der har hele tiden stået i færdselsloven, at for-
buddet mod at køre bil med stoffer i blodet ikke 
gælder, hvis stofferne ”er indtaget i henhold til en 
lovlig recept”. Men når der har været tale om læ-
gemidler, der indeholdt THC, har erfaringen været, 
at Rigspolitiet kun har valgt at følge Styrelsen for 
Patientsikkerheds anbefaling om nultolerance – i 
stedet for at foretage en individuel vurdering af 
hver enkelt patients køreevne.

Fra nultolerance til individuel vurdering

I den nye vejledning anbefaler Styrelsen for pa-
tientsikkerhed nu, at der med hver patient foreta-
ges en individuel vurdering. Det er en ændring, der 
glæder Scleroseforeningens direktør, Klaus Høm.

”Selvfølgelig bør man ikke køre bil, hvis man er 
søvnig eller svimmel. Det gælder for alle. Men det 
er meget individuelt, hvordan vi påvirkes af medi-
cin. Det gælder også medicin, som indeholder THC. 
Derfor er det helt urimeligt, at patienter, som lov-
ligt indtager medicin, der indeholder THC, er blevet 
skåret over én kam og ikke har fået deres køreevne 
vurderet først,” siger Klaus Høm og fortsætter:

”Scleroseforeningen har arbejdet meget målrettet 
på at få gennemført den her ændring af kørekort-
vejledningen. En række af vores medlemmer har på 
helt urimelig vis måttet vælge mellem deres vigtige 
og virkningsfulde medicin og deres kørekort, som 
mange af dem som følge af deres handicap har været 
dybt afhængige af. Så det her er en rigtig god ny-
hed!” 

THC og CBD
I lægemidler, som indeholder aktiv-
stoffer fra cannabisplanten, er disse 
stoffer taget ud af planten eller pro-
duceret syntetisk. Der findes to pro-
dukter til lindring af sclerosesymp-
tomer: Marinol indeholder syntetisk 
fremstillet THC, og Sativex indeholder 
THC og CBD fra cannabisplanten.

Cannabisplanteprodukter er 
produkter, hvor et enkelt aktivstof 
ikke er isoleret, men indgår sammen 
med de øvrige aktivstoffer i planten. 
Det kan for eksempel være tørret 
cannabis i pulverform eller olie. Det 
er endnu ikke undersøgt, hvordan de 
forskellige stoffer i planten påvirker 
hinanden, men mange oplever en 
bedre effekt af planteprodukter-
ne end af de produkter, som kun 
indeholder isolerede eller syntetiske 
aktivstoffer.

Forsøgsordningen 
Fra den 1. januar 2018 kan patienter 
med en række diagnoser – heriblandt 
sclerose – modtage cannabisplan-
teprodukter til lindring af en række 
udvalgte symptomer, hvis de lever op 
til bestemte kriterier. Sclerosepatien-
ter vil kunne få adgang til cannabis til 
lindring af smerter og/eller spasmer, 
som ikke i tilstrækkelig grad kan 
lindres af konventionelle lægemidler. 
Formålet med forsøgsordningen er 
at sikre, at mennesker, der kan have 
gavn af cannabis til medicinsk brug, 
har mulighed for at få dette under 
kontrollerede og trygge forhold.

Ifølge den nye ”Vejledning om 
helbredskrav til kørekort” fra august 
2017 gælder følgende regler for 
kørsel og indtagelse af cannabis: ”Hvis 
det (THC) er indtaget i henhold til 
lovlig recept, vil der kunne udstedes 
eller fornyes kørekort, så længe det 
er indtaget i overensstemmelse med 
recepten, og den ordinerende læge 
vurderer, at det er forsvarligt.” 

Scleroseforeningen forventer, at 
cannabis indtaget i forbindelse med 
forsøgsordningen vil blive omfattet af 
disse regler.

 

Cannabis og bilkørsel 
har længe været 
to uforenelige ting. 
Fremover kommer 
det til at bero på en 
individuel vurdering.
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LOKALE HELTE
Endnu en gang har årets Kys Sclerose Farvel-kampagne trukket 
på gode kræfter landet over, som med hver deres idé, event og 
udførelse har samlet masser af penge ind til forskning i sclerose.
Mød dette års lokale helte her, og bliv inspireret! Måske 
skal du lave en indsamlingsevent næste år?

DENNIS HINDSBØL: 
Velgørenhedsmiddag på Pipers 
Hus i Roskilde den 27. januar

Indsamlet beløb: 
13.538 kroner

ALBERTE SANDØ KLEMMENSEN 
OG LOUISE LORENTSEN SANDØ 
LUND: Salg af cupcakes i Aarhus i 
februar

Indsamlet beløb: 
1.059 kroner
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CASPER MIKKELSEN: 
En fest for førligheden i 
Esbjerg den 28. maj

Indsamlet beløb: 
25.104 kroner

SOFIE, MADS OG 
KRISTIAN GØTTLER: 
Fest på fl oden i 
Silkeborg den 5. august

Indsamlet beløb: 
24.329 kroner

MELANIE WOLFFBRANDT 
OG FREJA RIISBERG: Salg 
af perleplader i Valby den 
19.-21. maj og 11. juni

Indsamlet beløb: 
5.661 kroner

ANJA HAULRICH: Keglestævne i 
Sønderborg den 19.-20. august

Indsamlet beløb: 
13.000 kroner
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I vandet kan 
Jeanette smide
krykken

AF LOTTE SKOU HANSEN  

FOTO: NILS LUND

Der er bølgegang i vandet, når Jeanette Abbed- ”Den vægtløshed, man oplever, er helt fanta-
næs Jensen og resten af holdet træner hver stisk. Jeg kan hoppe og løbe i vand – det kan jeg slet 
tirsdag eftermiddag i Højmes svømmehal. ikke på land længere,” fortæller hun og forklarer, 

Sprællemand, skihop, løb, spark og balanceøvel- at hun på land er afhængig af en krykke, når hun 
ser får vandet til at bølge frem og tilbage. Resulta- går udendørs.
tet er blytunge ben og en voldsom træthed resten ”Indendørs bruger jeg møbler og dørkarme at 
af dagen. støtte mig til. Min mand brokker sig over, at de skal 

”Man kan godt få tanken, at det da ikke kan være males hele tiden, fordi jeg bruger dem så flittigt,” 
godt for ens sclerose at træne, så man bliver så siger hun med et grin.
træt. Men det er det jo – på lang sigt. Jeg håber, at 
træningen kan hjælpe til med, at jeg kan forblive Træningen er uundværlig 
selvhjulpen længere,” forklarer Jeanette.

Hun er 45 år gammel og har haft sclerose i 20 år. 
I 2011 begyndte hun at få Tysabri og har ikke haft Vægtløs i vand
attakker siden. Før havde hun cirka to om året og 

Hun har hoppet rundt i vandet en gang om ugen i nåede med egne ord aldrig at træne sig op igen, før 
tre år på det, der egentlig er et gigthold. der kom et nyt. Nu giver medicinen hende ro for at-
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På trods af udstrækning er 
Jeanette øm og tung i kroppen 
efter træning. Effekten på lang 

sigt er dog god.

På land er Jeanette 
afhængig af en krrykke 
eller andet at støtte sig til. 
I vandet fungerer benene 
anderledes fint.
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takkerne – og træningen hjælper hende hele tiden træning med seler, der hænger ned fra loftet, på et 
lidt videre. sclerosehold.

”Jeg vil ikke undvære min træning for noget. Den Men vandtræningen giver hende en særlig glæde:
gør min hverdag lettere, fordi jeg kan fl ere ting ”De tre træningsformer supplerer hinanden, 
selv. Jeg ved jo, at jeg ikke dør af min sclerose. Jeg fordi de styrker hver deres ting. De stræk, spring 
skal leve med den i mange år, og jeg vil gerne være og løb, jeg ikke kan lave på land, det kan jeg i 
så stærk som muligt så længe som muligt,” for- vand. Det er helt fantastisk at kunne hoppe og løbe 
klarer Jeanette om de mange timer, hun hver uge i vandet, når man ikke længere kan det på land. 
fi nder i kalenderen til træning. Man kan føle sig helt uafhængig af hjælpemidler 

– fordi man bare kan alt i det vand. Samtidig be-
høver man ikke at være bange for at falde. Der er Vandtræning er noget særligt
slet ikke noget at være bange for, når vandet bærer 

Og mange timer skal der fi ndes, for vandtræning en. Mange, der er hårdere ramt af deres sclerose, 
er nemlig ikke den eneste træningsform, Jeanette end jeg er, vil virkelig også kunne have gavn af at 
bruger sin tid på. Hver mandag træner hun i ma- træne i vand, tror jeg. Derfor vil jeg så gerne have, 
skiner ved sin fysioterapeut, tirsdag træner hun i at alle med sclerose skal vide, at vandtræning er 
vandet, og om onsdagen dyrker hun TRX, en slags en mulighed.” 

”Jeg vil ikke 
undvære min 

træning for 
noget”, siger 

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

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

SymTrac er en enkel og praktisk smartphone-app, som hjælper dig til 
en lettere hverdag – bl.a. ved at registrere og dokumentere symptomer, 
medicin, velbefi ndende, træning og aftaler med sundhedspersoner. 
Med SymTrac har du og dine behandlere altid et godt overblik over dit 
helbred. Med SymTrac kan du bl.a.:

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

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

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

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

• dagligt få smarte lifehacks til, 
hvordan din hverdag kan blive 
lettere

SymTrac – en gratis app til dig 
med multipel sklerose
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SPIRIT BARN er et online program 
til børn, som har en forælder med 
multipel sclerose (MS). 

Spirit Barn er lavet for, at barnet, 
sammen med mor og far, kan 
snakke om de følelser og tanker, 
de har i hverdagen, når der er 
sygdom i familien. 

Programmet er beregnet til børn  
op til 12 år og deres forældre. 

Tilmeld jer gratis på MSguiden.dk
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OPSKRIFTER

Græskarsuppe
med æble, ingefær og koriander

Servér en skoldhed suppe med masser af smag og varme.

Tid: 30 min.
Ovntid: 40 min.
Personer: 6

1 kg butternutsquash
1 spsk. korianderfrø
salt og friskkværnet peber
olivenolie
½ kg syrlige æbler
3 løg
1 fed hvidløg
5 cm frisk ingefær
1 l hønsebouillon
2½ dl cremefraiche 38 %

PYNT:
cremefraiche 38 %
rugbrødscroutoner
koriander, persille eller 
skovsyre

Tænd ovnen på 200°. Skyl 
butternutsquasherne. 
Halvér dem, og fjern ker-
nerne. Læg squasherne i 
en bradepande. Krydr med 
korianderfrø, salt og peber. 
Dryp med olie. Bag dem 
møre i ovnen, 30-40 minut-
ter. Skrab græskarkødet ud 
af skrællen med en ske. Skyl 
æblerne, og skær dem i 
både. Pil løg og hvidløg, og 
hak dem. Skræl ingefæren, 
og skær den i små stykker. 
Bland græskar, æbler, løg, 
hvidløg og ingefær i en tyk-
bundet gryde. Hæld kogen-
de bouillon over, og læg låg 
på gryden. Kog suppen ved 
svag varme i 15-20 minutter, 
til grøntsagerne er møre. 
Blend suppen med en stav-
blender direkte i gryden. 
Opvarm suppen med crem-
efraiche lige før servering. 
Servér suppen med creme-
fraiche, rugbrødscroutoner 
og friske krydderurter.

AF: MARIE MELCHIOR

FOTO : LINE FALCK

VIDSTE DU, AT ...
Butternutsquash 
tilhører græskar-
familien og kan 
ofte erstattes med 
hokkaidogræskar i 
opskrifter. Spis bare 
løs af de fiberholdige 
græskar, de indehol-
der en stor mængde 
vand og kun ganske 
få kalorier.
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Grillet schnitzel
med bagt græskar

Græskar er noget af det skønnestesom tilbehør i stedet for f.eks. kartofler. 
Her har jeg bagt dem hårdt, så de nærmest er karamelliserede.

Skrub græskarret; flæk det, og skrab på bagepapir på en bageplade. de er gennemstegte. Krydr med salt 
kernerne ud med en ske. Kassér Bag det ved 200° i 25-30 minutter, og peber. Halvér imens citronen, og 
kernerne. Skær græskarret i både. eller til det er mørt. Vend det varme grill den med skærefladerne nedad. 
Når græskarret er nyt, kan skræl- græskar med timian inden serve- Servér schnitzler med græskar, salat 
len spises. Ellers skær den fra, når ring. Gnid schnitzlerne med lidt oli- og varm citronsaft.
du spiser. Vend græskar med olie, venolie, og grill dem på en varm grill 
citronsaft og salt, og bred det ud eller grillpande i et par minutter, til 
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Tid: 35 min.
Personer: 2

1 lille hokkaidogræskar
lidt olivenolie
lidt citronsaft
salt
lidt plukket timian

SCHNITZEL:
2 skinkeschnitzler
olivenolie
salt og peber

TILBEHØR:
1 citron
masser af sprød salat



RÅDGIVNINGEN PÅ NETTET

Scleroseforeningens rådgivningspanel er et gratis tilbud for mennesker, som er berørt af eller interesseret i syg-
dommen sclerose. Du kan stille spørgsmål om alt, der vedrører livet med sclerose. Vi har rådgivning inden for 19 
forskellige ekspertkategorier. Du kan også læse svar fra vores eksperter på spørgsmål, som andre har stillet. 

Hvordan sikrer jeg  
en optimal tarmflora?

Jeg er en fyr på 35 og har haft sclerose i 15 år. Der indvirkning på ens tarmflora. Virkningen er dog 
har været meget debat om, at tarmsystemet sjældent langvarig, da det, som for alvor betyder 

måske har en stor indvirkning på vores sundhed og hel- noget, når det kommer til tarmfloraen, er ens kost. 
bred og måske er medansvarlig for visse sygdomme. De forskellige tarmbakterier lever af forskellige 

Jeg havde for mange år siden stafylokokker i det ene energikilder, og fælles for alle de bakterier – som 
ben og fik derfor en længere antibiotikabehandling. vi ønsker at fremme – er, at deres foretrukne ener-
Der fik jeg at vide, at min mave og tarme godt kunne gikilde er kostfibre. De bakterier, som er forbun-
komme lidt ud af balance, og blev derfor anbefalet at det med inflammation, har derimod fedt og pro-
drikke noget, der vistnok hed Probiotika Classic 10, og tein som deres foretrukne energikilde. Den bedste 
det synes jeg egentlig virkede fint. måde at fremme de gode bakterier på er derfor et 

Mit spørgsmål er, hvordan man bedst retter op på stort indtag af kostfibre, som kommer fra fuldkorn, 
sin tarmflora, hvis den er helt ude af balance efter for bælgfrugter, nødder og frugt og grønt. Dernæst bør 
eksempel en længere antibiotikabehandling, eller man man begrænse sit indtag af fed mad og animalske 
bare generelt gerne vil have en optimal tarmflora? produkter, som ofte er rige på fedt og protein uden 

at indeholde kostfibre.
I takt med at vores viden om tarmbakterier At tage probiotika – som du gjorde efter en anti-
vokser, står det ganske rigtigt klart, at deres biotikakur – kan være gavnligt, da det med stor 

indvirkning på vores sundhed er langt større, end sandsynlighed gør, at tarmfloraen hurtigere nor-
hvad vi længe har troet. Der er nu en lang række maliserer sig. Generelt set er der dog meget lidt 
sygdomme inklusive MS, hvor vi kan se, at der er forskning, der tyder på, at det gør nogen nævne-
en mulig sammenhæng med visse tarmbakterier. værdig gavn at tage et dagligt tilskud med probi-
Det, vi ved på nuværende tidspunkt, er, at MS-pa- otika. Det er derfor ikke et tilskud, jeg vil anbefale.
tienter ser ud til at have flere bakterier, som frem- Hvis man gerne vil gøre lidt ekstra for at fostre 
mer inflammation end baggrundsbefolkningen. en sund tarmflora, så vil jeg hellere anbefale, at 
Om dette er en af årsagerne til, at MS opstår, eller man forsøger at få flere præbiotika i sin kost. Præ-
om en ændring af ens bakterieflora kan have en biotika er en speciel slags kostfibre, som særligt de 
gavnlig indvirkning på sygdommen, har vi desvær- inflammationsdæmpende bakterier er glade for. De 
re endnu ikke endeligt svar på. bedste kilder til præbiotika er artiskokker, porrer, 

Behandling med antibiotika kan have en stor løg og hvidløg. 

Tobias Schmidt Hansen er uddannet læge og praktiserer, hvad der 
kaldes ”integreret medicin”. Det er en medicinsk filosofi, hvor man 
forsøger at kombinere de bedste aspekter inden for den almindelige 
medicin med det bedste fra den alternative medicin.
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Rådgivere: • Advokat • Arkitekt • Børn og unge • Ergoterapeut • Familie- og børnepsyko-
log • Forsikring • Fysioterapeut • Jobrådgiver • Jordemoder • Kost • Læger • Neuropsykolog 
• Psykiater • Psykologer • Redaktør • Sexolog • Socialrådgiver • Sygeplejerske • Tandlæge

WWW.SCLEROSEFORENINGEN.DK/NETRAADGIVNING

Forsinker medicin 
udviklingen af SPMS?

Forsinker nuværende sclerose- i snit cirka 10 år fra debut – men me-
medicin udviklingen af sekundær get variabelt. 

progressiv sclerose? Men hvis du ser på det i et per-
spektiv som scleroselæge, der har 

Det er et rigtigt godt og meget været i branchen, siden før attakfor-
relevant spørgsmål – også po- ebyggende medicin kom på banen, 

litisk (her tænker jeg på value for er det mit klare indtryk at færre får 
money ved brug af meget dyr og ofte sekundær progressiv sclerose. Tid-
livslang behandling fra diagnose- lig og efterhånden mere eff ektiv be-
tidspunktet i en ofte ung alder). handling antages at have bidraget til 

Men det er svært at bevise rent vi- dette. 
denskabeligt, da forsøgenes formål 
har været at reducere attakker, og 
forsøgene typisk er i længden 2-3 
års behandling per patient. Sekun-
dær progressiv sclerose tager som 
regel længere end det at udvikle, nok 

Jette Frederiksen er professor på Københavns Universitet og overlæge 
i neurologi på Glostrup Universitetshopital, hvor hun er daglig leder af 
scleroseklinikken, som er en af landets største. Hun har forsket i multi-
pel sclerose og synsnervebetændelse i 27 år.
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LEV MED
NYT PROJEKT:

Hvordan 
påvirker 
kost din 
sclerose?

Man ved meget lidt om, hvordan 
kost påvirker sygdomsaktivite-
ten, når man har sclerose. Det vil 
vi gerne undersøge nærmere, og 
derfor har vi brug for din hjælp! 

Scleroseforeningen har sam-
men med Københavns Universi-
tet sat gang i et forskningspro-
jekt ved navn KosMuS. 

Projektets omdrejningspunkt 
er en app, hvor deltagerne dag-
ligt i op til 100 dage går ind og hed for at deltage. Jo fl ere der Hvis du ikke allerede har fået 
registrerer kost og ændringer i registerer deres kost, jo bedre for en invitation med mere info om 
deres sclerose. Projektet kører projektet. projektet, kan du kontakte Astrid 
frem til februar 2018. Håbet er, at projektet en dag Knudsen på kosmus@sclerose-

Appen kan downloades og vil kunne føre til velbegrundede foreningen.dk.
bruges på de fl este smartphones, kostanbefalinger til mennesker 
og alle med sclerose har mulig- med sclerose. 

ORDET FANGER med Dennis 
Ritter var en kæmpe succes
Den 27. juni cyklede Dennis Ritter og et hold på penge, som holdet samlede ind. Det er penge, 
30 ryttere til tour-start i Scleroseforeningens event der virkelig betyder noget i kampen for en verden 
Ordet Fanger. De samlede over 600.000 kroner uden sclerose. Vi er også meget taknemmelige 
ind til forskning i sclerose. for den store mediedækning, som vi oplevede, at 

Holdets præstation har været en særdeles fl ot Ordet Fanger fi k – det har en enorm betydning for 
en af slagsen, og det er en præstation, der i høj udbredelsen af kendskabet til sclerose,” fortæller 
grad bliver værdsat i Scleroseforeningen. leder af eventafdelingen i Scleroseforeningen 

”Vi er voldsomt taknemmelige for de vigtige Mette Hjulmand Leonhard-Hjorth. 
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Vinterferie i uge 7/2018 i  
Dronningens Ferieby
Scleroseforeningen har modtaget en arv, der for enlige per år plus 16.000 kroner for 
nu giver dig mulighed for at tage dine børn hvert barn i familien
med på en dejlig og næsten gratis vinterferie. • Maksimal skattepligtig indtægt på 400.000  

Der vil være masser af hyggeligt samvær, for gifte/samboende plus 16.000 kroner for 
fællesspisning og et hav af aktiviteter ugen hvert barn i familien
igennem. 

Du skal selv betale for transport til/fra Ansøgningen skal indeholde:  
Dronningens Ferieby, forplejning og el/var- Årsopgørelse(r), lægelig dokumentation for 
me for cirka 300-400 kroner Der udleveres sygdommen og et par linjer om, hvad den 
en ”madkurv” til hvert hus, så I har basis- gratis vinterferie vil betyde for jer. 
produkterne til forplejning i husene.

Der er begrænsede pladser, så skynd dig  
at udfylde ansøgningsskemaet på  Hvem kan søge om at komme med? 
www.scleroseforeningen.dk/vinterferien 

•  En af forældrene skal have MS inden den 1. december 2017.
•  Der skal være børn på mellem 0 og 15 år i 

familien (der vil dog ikke være aktiviteter Har I været på efterårsferie i Dronningens 
målrettet børn under 3 år) Ferieby i uge 42/2017, kan I ikke komme i 

• Maksimal skattepligtig indtægt på 225.000  betragtning til vinterferien i uge 7/2018.
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Herpesvirus 
forhindrer 
dannelse af 
myelin

Forskere har nu opdaget, at den 
mest almindelige herpesvirus, 
som hovedparten af befolkningen 
bærer rundt på, kan forhindre, at 
beskadiget myelin bliver repare-
ret. 

For når herpesvirussen prøver 
at gemme sig for immunsystemet, 
bremses også de celler, der nor-
malt gendanner skadet myelin.

Studiet forklarer altså, hvorfor 
den beskadigede myelin ikke 
repareres, når man har sclerose.

Læs mere her: www.sclerose-
foreningen.dk/blad174-herpes.

Ellen Nyboe 
Andersens 
Mindelegat
Legatet kan søges til støtte for værdigt træn-
gende sclerosepatienter, fortrinsvis til dækning 
af udgifter forbundet med behandling i ind- og 
udland. 

Legatet uddeles i portioner a 5.000 kroner. 

Ansøgningsfrist: Den 1. januar 2018.

Der er ikke krav om et specielt ansøgningsskema, 
men ansøgningen skal indeholde oplysninger 
om navn, adresse, CPR-nummer og kontonum-
mer. Seneste årsopgørelse og dokumentation for 
sclerose bedes vedlægges ansøgningen.

Ansøgning sendes til legatets administrator: 
Advokatfi rmaet Haldguttenberg, Nikolajgade 22, 
1068 København K, telefon 33 11 50 30. 

ENDELIG KAN 
DU BEHOLDE 
STØTTE, MENS 
DIN KLAGESAG 
KØRER
Har du klaget over, at din kommune 
vælger at fratage dig nogle specifi kke 
former for støtte, så får du nu ret til at 
beholde støtten, mens sagen kører. Det 
er et stort og vigtigt skridt mod bedre 
retssikkerhed.

Vejen har været både lang og snoet, 
men nu slås én af Scleroseforeningens 
mærkesager endelig fast. De glædelige 
nyheder er båret frem af Dansk Folke-
partis Karina Adsbøl og Radikale Ven-
stres Marianne Jelved, der har kæmpet 
for sagen. 

Og nu har de fået et fl ertal i Folke-
tinget med på lovforslaget, som forven-
tes at træde i kraft den 1. januar 2018. 
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Én bestemt 
fejlkodet 
immun celle er 
målet for ny 
behandling
Sclerose skyldes primært, at én 
ud af fl ere millioner immuncel-
ler fejlagtigt angriber kroppens 
myelin. Det er altså ikke hele 
immunsystemet, der er ude af 
kontrol, når man har sclerose, 
men kun én eller ganske få 
fejlkodede celler. 

Men sclerosemedicin i dag 
er ikke målrettet de få skade-
lige immunceller (mindre end 
1 %), men rammer også alle 
nyttige immunceller (mere end 
99 %), hvilket giver patienterne 
mange bivirkninger.

Kan man ramme disse sær-
lige immunceller, burde man 
være tættere på en helt ny 
behandlingsform mod sclerose. 

Og det er netop det, ame-
rikanske forskere arbejder på: 
En behandling, som de har 
udviklet, blev sprøjtet ind i mus, 
der havde scleroselignende 
symptomer som lammelser, 
og efter nogle uger med ind-
sprøjtninger kunne musene gå 
igen. Samtidig kunne musene 
kontrollere infektioner, hvil-
ket antyder, at behandlingen 
ikke hæmmede det normale 
immunsystem.

Læs mere her: www.sclero-
seforeningen.dk/blad174-my-
elin.

Scleroseklinikkerne vil 
hjælpe patienterne med at 
prøve medicinsk cannabis
Scleroseklinikkerne kan og vil som du kan læse i sin fulde 
spille med, når forsøgsord- længde her: www.sclerose-
ningen med medicinsk can- foreningen.dk/blad174-can-
nabis til symptombehandling nabis.
af visse grupper af kronisk 
syge patienter går i gang til Få svar på dine 
januar. Det siger professor spørgsmål om 
ved Dansk Multipel Sclerose medicinsk cannabis
Center Finn Sellebjerg til MS 
Tidsskrift. Mange mennesker med 

”Der er ikke så meget at sclerose er interesserede i og 
rafl e om. Der er et massivt har massevis af spørgsmål om 
ønske fra mange med kro- medicinsk cannabis og den 
niske sygdomme om at få kommende forsøgsordning, 
adgang til medicinsk canna- som går i gang ved indgangen 
bis, og der er også et massivt af 2018. 
politisk ønske om, at det skal Scleroseforeningen har der-
tilbydes, og når der så også for lavet en såkaldt Q&A, som 
er en vis dokumentation for, forsøger at svare på en række 
at det kan have virkning ved hyppige spørgsmål. Se den 
multipel sclerose, så må vi her: www.scleroseforenin-
også spille med og prøve det gen.dk/blad174-q&a.
af,” udtaler han i artiklen, 
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Sclerose foreningen 
KYSSER igen på engelsk
Den globale kampagne ”Kiss Goodbye to Kampagneaktiviteterne er endnu ikke klar til 
MS” – på dansk ”Kys sclerose farvel” – at blive meldt ud. Men de røde kys vil endnu 
kører igen i 2018, og Scleroseforeningen er en gang ramme Danmark i januar. og febru-
med for tredje gang i det kommende år. ar, så vær klar til at kysse på Valentins Dag.

Ny børnebog om sclerose 
Hvordan forklarer man lige en syvårig, hvad sclerose er? Det forsø-
ger Jette Elkjær i sin nye børnebog ”Noahs far har sclerose”. Bogen 
forklarer igennem en sød fortælling og tegninger, hvordan sclerose 
påvirker Noahs far i det daglige. Bogen er gratis, hvis du er medlem 
af Scleroseforeningen, og retter sig primært mod 5-10-årige børn.

Bestil bogen her: www.scleroseforeningen.dk/blad174-noahsfar. 
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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 marke-
dets mest fleksible og biodynamiske 
skinner.

Vi har fokus på dig og dine behov. 
Sammen finder vi den bedste løs-
ning til dig, hvilket bl.a. inkluderer 
individuel gipsafstøbning for højeste 
funktionalitet og bedste pasform. 

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

Vi har ambulatorier i flere byer og 
kommer, efter aftale, på hjemme-
besøg i hele landet.

Husk, at der efter Servicelovens 
bestemmelser kan søges om tilskud til 
dropfodsskinner. 

Du er meget velkommen til at kon-
takte os for tidsbestilling eller hvis du 
har spørgsmål.

Ring 4632 1561 allerede i dag
og hør hvordan vi kan
hjælpe dig!

ANNONCE

Hold dig opdateret  
om multipel sklerose
I MS-magasinet og på multipelsklerose.dk kan du få ekspertråd af 
overlæge Peter Vestergaard Rasmussen, læse interviews med 
specialister og følge med i dagligdagen hos seks bloggere, som 
skriver om deres liv med multipel sklerose.
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multipelsklerose.dkFØLG 

MED

Bestil seneste udgave af MS-magasinet 
GRATIS på multipelsklerose.dk
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Farverigt efterår i sigte
Når Grenaa får efterårstrøjen på, når havet bruser, og brændeovnen knitrer i de lækre 

nyrenoverede huse - ja, så bliver det ikke bedre. Djursland er spækket af attraktioner med 

fuld tilgængelighed - og Aarhus, som er kulturhovedstad i 2017, ligger lige om hjørnet.

Ophold for op til 5 personer i nyrenoveret feriehus
	 Weekendophold	med	3	overnatninger	......... kr. 1.910,-/955,-*
	 Ugeophold	med	6	overnatninger..................... kr. 3.395,-/1.697,-*

Jul og nytår på naturskønne Djursland
Ild	i	brændeovnen,	duften	af	and	og	smagen	af	god	rødvin	i	de	smuk-

ke	feriehuse	danner	en	perfekt	ramme	om	den	hyggelige	højtid.	I	

bestemmer	selv	hvor	længe,	og	hvornår	på	ugen	I	ønsker	at	komme.	

Det	er	muligt	at	bestille	julemenu,	som	leveres	til	jeres	hus.	

	 En	uge	over	jul	eller	nytår	i	hus	for	op		

	 til	5	personer	............................................................... kr. 3.395,-/1.697,-*

	 4	overnatninger	med	valgfri	ankomst		

	 i	hus	for	op	til	5	personer	..................................... kr. 2.290,-/1.145,-*

*Feriebylegat kan søges af medlemmer med sclerose.

Loftlift findes i 6 huse. Skal forudbestilles.

Husdyr er tilladt i flere huse. Skal forudbestilles.

Linnedpakker og opredning kan bestilles.

Se	mere	på	dronningensferieby.dk	
Ferie	uden	forhindringer

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

Priser for 

ophold i 2018 
finder du også 

her

Rummelige og
funktionelle feriehuse

»	 Soveværelse med 2 elevations- 

 senge og direkte adgang til  

 badeværelse

»	 Badeværelse med gulvvarme,  

 fastmonteret badebænk og  

 flere hæve/sænke funktioner

»	 Værelse med udtræksseng  

 (140 cm bred) og en køjeseng  

 ovenover

»	 Stue/køkken: Gulvvarme, hæve/ 

 sænke spisebord, køkkenbord

»	 Gæstetoilet og gang

»	 Terrasse med havemøbler

»	 Egen P-plads

6 huse har loftlift 
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Undgå uheld med det nye 
Qufora® IrriSedo Minisystem

Kæmper du med afføringsinkontinens? 

Så er du langtfra alene!
 
Hver 4. med sclerose mister kontrollen over tarmfunktionen. 
Mange oplever uheld, social isolation og nedsat livskvalitet.
 
En løsning kan være rektal irrigation med Qufora® IrriSedo 
Minisystem, der er nemt at bruge – også på farten.
 
Irrigation er en naturlig, hygiejnisk og effektiv metode til at 
opnå kontinens og modvirke forstoppelse og dermed 
få kontrollen tilbage.

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

 

Få kontrollen tilbage

IrriSedo Mini 
fås også med 

forlænger-
slange*

NYHED

opnå kontinens og modvirke forstoppelse og dermed 

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

Distributør:

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

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

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

Vil du vide mere om produktet,
kan du kontakte: 

qufora®

M
BH

 

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

Brug kun Qufora® IrriSedo efter undersøgelse og udførlige anvisninger 
fra læge/sundhedspersonale, som er specialiserede i denne procedure. 

Farverigt efterår i sigte
Når Grenaa får efterårstrøjen på, når havet bruser, og brændeovnen knitrer i de lækre 

nyrenoverede huse - ja, så bliver det ikke bedre. Djursland er spækket af attraktioner med 

fuld tilgængelighed - og Aarhus, som er kulturhovedstad i 2017, ligger lige om hjørnet.

Ophold for op til 5 personer i nyrenoveret feriehus
	 Weekendophold	med	3	overnatninger	......... kr. 1.910,-/955,-*
	 Ugeophold	med	6	overnatninger..................... kr. 3.395,-/1.697,-*

Jul og nytår på naturskønne Djursland
Ild	i	brændeovnen,	duften	af	and	og	smagen	af	god	rødvin	i	de	smuk-

ke	feriehuse	danner	en	perfekt	ramme	om	den	hyggelige	højtid.	I	

bestemmer	selv	hvor	længe,	og	hvornår	på	ugen	I	ønsker	at	komme.	

Det	er	muligt	at	bestille	julemenu,	som	leveres	til	jeres	hus.	

	 En	uge	over	jul	eller	nytår	i	hus	for	op		

	 til	5	personer	............................................................... kr. 3.395,-/1.697,-*

	 4	overnatninger	med	valgfri	ankomst		

	 i	hus	for	op	til	5	personer	..................................... kr. 2.290,-/1.145,-*

*Feriebylegat kan søges af medlemmer med sclerose.

Loftlift findes i 6 huse. Skal forudbestilles.

Husdyr er tilladt i flere huse. Skal forudbestilles.

Linnedpakker og opredning kan bestilles.

Se	mere	på	dronningensferieby.dk	
Ferie	uden	forhindringer

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

Priser for 

ophold i 2018 
finder du også 

her

Rummelige og
funktionelle feriehuse

»	 Soveværelse med 2 elevations- 

 senge og direkte adgang til  

 badeværelse

»	 Badeværelse med gulvvarme,  

 fastmonteret badebænk og  

 flere hæve/sænke funktioner

»	 Værelse med udtræksseng  

 (140 cm bred) og en køjeseng  

 ovenover

»	 Stue/køkken: Gulvvarme, hæve/ 

 sænke spisebord, køkkenbord

»	 Gæstetoilet og gang

»	 Terrasse med havemøbler

»	 Egen P-plads

6 huse har loftlift 
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Merinould
Blød, lun og 
behagelig

10 par kr. 500,-
Spar kr. 225,-

Ankelstrømperne 
fås i farverne: 

Råhvid, mørkegrå, 
mørkeblå og sort

Lækre strømper som ikke strammer

Vores strømper   :
 Strammer ikke
 Glider ikke ned
 Laver ikke mærker
 Nemme at få på
 Passer både 
damer og herrer

 Strikket i Östersund, 
Sverige

Når du handler hos os, får du:
 Højt serviceniveau
 Ingen abonnementer, bare gode strømper, når du ønsker det
 Køb i e-mærket webshop eller på faktura

Moby Dick
strømper

Fodterapeuterne, Skattergade 4, Svendborg

Vi har forhandlet Moby Dick strømper i over 
10 år og fundet kvalitet og service helt i top. 
Strømperne strammer ikke, glider ikke ned 
og har en god pasform.

”
Specialstrikket elastisk 
skaft – Strammer ikke,  
laver ikke mærker og 
glider ikke ned.

Bestil på: www.SokkeSiden.dk eller på telefon 3536 5073 (hverdag 9.00-15.00)

www.SokkeSiden.dk

Info om størrelser:
Alle modeller passer både damer og herrer og 
findes i størrelserne: 36-39, 40-44 og 45-48.
Modellerne Bomuld og Merinould findes også 
i sort i størrelse 49-51.
Læs mere om alle vores strømper og modeller 
på www.SokkeSiden.dk

Fragt fra 35 kr.
Fri fragt ved 
køb over 599 kr.

Levering
1-3 hverdage

Ring til os: 
3536 5073 Returret

60
dage

e-mærket

SPAR YDERLIGERE 15% 

BRUG RABATKODEN SCL2017

Gælder til og med 15.11.2017

Bomuld
Tynd, slidstærk og 

meget elastisk

10 par kr. 400,-
Spar kr. 150,-

Ankelstrømperne 
fås i farverne: 

Hvid, lysegrå, mørkegrå, 
mørkeblå og sort

Gå ind på MS Sagenpå Facebook og følg osog del dit forslag til, hvordan vi 
alle kan lette livet for landets scleroseramte. Mange vil takke dig. 

Hjælp os med at lette livet for 

Danmarks sclerosepatienter

Hos Merck ved vi, hvor stor en belastning en sclerose-diagnose kan være for 

både patient og pårørende – ikke mindst for børnene. Derfor forsker vi hver 

dag intensivt i sygdommen for at fi nde en kur eller endnu mere effektive 

behandlinger.

Men der er meget andet end medicin, 

der kan hjælpe sclerosepatienter 

og pårørende i dagligdagen - 

eksempelvis  forståelse, hensyn og 

opbakning. Her kan vi alle bidrage. 

Hvert år får over 600 danskere konstateret sclerose. 

To tredjedele af dem er kvinder.
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RÅDGIVNINGEN TELEFON OG MAIL

PSYKOLOGER
Ring 36 46 36 46 – telefontid dagligt kl. 11-12. Vi kan også 
kontaktes pr. e-mail ved at skrive til psykologerne på 
psykolog@scleroseforeningen.dk. 

  Mette Harpsøe Engel,  Anne Marie Troensegaard
ledende psykolog  Vikar

  Marianne Kjærem  Birgit Nilsson
Nielsen  Margrethe Jungersen

 Michael Nissen  Anette Refsgaard Olsen
 Dorte Larsen  Karen Nielsen
 Helle Gry Pedersen 
  Vivi Bach Pedersen 
(barsel)

 Julie Sigsgaard
36 46 36 46

DAGLIGT 11-12
 Yvonne Damm Mønsted 

SOCIALRÅDGIVERE
Ring 36 46 36 46 og aftal tidspunkt for opringning af social-
råd gi veren fra dit område – oftest inden for få dage. Social-
rådgiverne kan også kontaktes via e-mail ved at skrive til 
info@scleroseforeningen.dk. Der kan gå 3-4 dage, før du får 
svar på e-mail. I forbindelse med ferieperioder eller sygdom 
kan der gå længere tid.

  Joan Vang,  Annette Køhler 
Formidler også kontakt  Camilla Beyer-Nielsen 
til psykologen  Janni Jensen 
 Marian Susse Knudsen
 Inger Johnsen
 Mette Mathiasen
 Dorrit Due 

36 46 36 46
MAN.-TOR. 8-16FRE. 8-14

 Lotte Rørstrøm

SCLEROSELINJEN
Scleroselinjen er en hotline for mennesker med sclerose og pårørende, 
der har brug for nogen at tale med uden for Scleroseforeningens norma- 70 20 36 46

MAN.-FRE. 17-20
le åbningstid. Linjen er åben mandag-fredag kl. 17-20 på tlf. 70 20 36 46. 

LÆGERÅDGIVNING
Har du spørgsmål om din sclerose? Så ring til Scleroseforeningen på tlf. 
36 46 36 46 dagligt kl. 8-16, fredag dog 8-14. Serviceafdelingen noterer 36 46 36 46
navn og telefonnummer, hvorefter lægekonsulent Sivagini Prakash rin- MAN.-TOR. 8-16 FRE. 8-14
ger dig op en mandag mellem kl. 18.30 og 21.00.
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Revision, regnskab og 
økonomisk rådgivning

BDO i København
Havneholmen 29, 1561 København V
Tlf. 39 15 52 00, koebenhavn@bdo.dk
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og BDO Kommunernes 
Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, begge danskejede revisions- 
og rådgivningsvirksomheder, er medlemmer af BDO International 
Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og dele af 
det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlems-
firmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO 
medlemsfirmaerne. 

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

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.

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!

Genvind din funktion  
og få din frihed tilbage

Handy�ex

Dropfodmdialock

Handy�ex

Dropfodmdialock

Handy�ex

Dropfodmdialock

Kontakt os for gratis demo
på telefon 21 64 38 28 eller 30 13 65 88  

mail@dansk-senior-service.dk

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

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 



KLUMMEN

Charlotte Holmboe. Født i 1971, 
gift med Peter og mor til tre teen-
agebørn. Har haft sclerose, siden 
hun var 24 år gammel. Arbejder 
som ordblindelærer.

Nul huller
eg mærker ret meget til min krop her efter fe- at jeg næsten ikke kunne sidde ned på arbejde i 
rien. Ikke så meget fordi den opfører sig mere torsdags.
åndssvagt, end den plejer, men simpelthen Jeg er meget bevidst om, at jeg bruger meget tid 

fordi jeg her efter ferien har besluttet mig for at og rigtig mange kræfter på at træne. Men da jeg ef-
styrke- og balancetræne tre gange om ugen. Det er ter sidste besøg hos neurologen i foråret fi k beske-
jeg nødt til. Ikke for at få en spændstig, stram røv den om, at jeg nu er sekundær progressiv, og at min 
og markerede muskler (selvom det da absolut ville træning er den bedste medicin for at passe på min 
være en ønskelig bivirkning), men simpelthen for krop, er der ikke rigtig noget alternativ. Følelsen af 
at holde mine tynde, stive, ødelagte stænger stær- selv at gøre noget aktivt for (måske) at kunne blive 
ke, så de vil gå, og mine arme stærke nok til at være ved med at gå må gerne fylde i hverdagen, og det må 
i stand til at løfte ting og vaske mit eget hår. Jeg gør det boost, som humøret får af træning, også.
det i forsøget på at udsætte tabet af min førlighed. Alt det andet skal jo også passes, og når den bed-

To dage om ugen er det sammen med min fanta- ste sommerferie i hele verden lige er slut, så kræ-
stiske fysioterapeut, hvis kompetencer og evner til ver det virkelig gode gribeevner for at fange alle de 
både at heppe og udfordre mig er en kæmpe moti- der bolde fyldt med hverdag, som pludselig fl yver 
vation og helt uundværlig for mig. Jeg er her efter om ørerne på os herhjemme.
ferien så øm i alle muskler i hele min krop – også Den anden morgen skulle jeg for eksempel køre 
muskler, som jeg slet ikke vidste, jeg havde. Det fø- Hjalte til skoletandlæge. Planen var at afl evere de 
les helt rigtigt og giver mig i den grad sparket til at to store i henholdsvis 9. klasse og gymnasiet, og så 
blive ved. Også selv om min arbejdsdag til tider må ville Hjalte og jeg fortsætte til tandlægen. Som sagt 
foregå i kørestol så. så gjort! Men med den lille afvigelse, at Hjalte sti-

Og her vil jeg da så lige i ubeskedenhedens kval- ger ud af bilen sammen med Jeppe (som han ple-
mende navn indskyde, at jeg faktisk stadig er i jer), og jeg siger ”mojn” og ”jeg elsker jer” (som 
stand til at tage 120 kg i benpres. #jJeSuisRambo jeg plejer).

Hverken min fysioterapeut eller jeg fatter en Da Freja og jeg når gymnasiet, spørger Freja, om 
bjælde af, hvordan mine tynde, uregerlige stænger Hjalte og jeg egentlig ikke skulle til tandlæge?
gør det, når vi samtidig kan konstatere, at jeg ikke I det samme ringer Hjalte og meddeler, at han 
kan bøje mit venstreben, styre min gang og over- venter på mig på parkeringspladsen. 
strækker i knæet konstant. Men ikke alt behøver at Vi nåede tandlægen, og der var ingen huller! 
kunne forklares med logik. Kun i hukommelsen … 

I onsdags begyndte jeg også ENDELIG til han-
dicapridning igen efter en lang sommerferiepau-
se. Det var skønt at se min ridefys igen og også at 
blive præsenteret for ”min” nye hest, som både er 
ret smuk og meget rolig. Jeg tror faktisk allerede, 
at vi er blevet venner. Den indvilligede i hvert fald 
i at trave med mig uden at smide mig af! Efter-
følgende havde jeg så ondt i mine ”ridemuskler”, 
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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

Køb og salg af  
brugte handicapbiler

26 29 30 14
www.henningholland.dk

Fuldt tilgængelige feriehuse i smukke omgivelser
www.hou-seasport.com   •   +45 87 81 79 99

Hou Søsportcenter

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

Hold øje med din postkasse!
Du vil snart modtage vores årlige Til og Fra-kort



Hold øje med din postkasse!
Du vil snart modtage vores årlige Til og Fra-kort

Anatomic SITT A/S
Viengevej 4

8240 Risskov

    www.anatomicsitt.dk
Telefon  86 17 01 74

www.facebook.com/AnatomicSITT.dk

SIDDER DU GODT?
Vi kan hjælpe dig til den bedst mulige siddestilling, 

så du kan bruge dine kræfter til andet end at holde balancen.

Hos Anatomic SITT har vi stor erfaring med at lave løsninger til personer, der har sclerose. Vores Anatomic formstøbt sæde 
laves efter din krop og dermed er støtten, hvor du har behov for den. Sædet kan monteres på alle kørestole. Vi har frem til i dag 

formet 26.738 formstøbte sæder. Vores modulopbyggede nakkestøtte serie Pro Serie, kan sammensættes efter dine behov.
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live
 your 
    life

HAR DU HUSKET DET HELE?

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

TEVA DENMARK A/S
VANDTÅRNSVEJ 83A / 2860 SØBORG
TELEFON: 44 98 55 11
MAIL: neuroscience.denmark@tevapharm.dk 
www.minms.dkSEPTEMBER 2017 | UDGIVET AF TEVA DENMARK A/S

Teva har udviklet en rejsefolder til dig, som hjælper dig med at huske det 
hele både før og under rejsen  og en lille ordbog på forskellige sprog, som 
du kan bruge hvis du har brug for hjælp, vedrørende din MS på rejsen. Du 
kan få den hos din MS-læge, din MS-sygeplejerske eller på www.minms.dk.
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