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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

* 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

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. 

ved sygeplejerske Tina Aagaard Lind 
på telefon: 70 70 79 25 eller email: 
mitqufora@qufora.com 
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  Hør

Sarahs podcast 

”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. 
Se med på multipelsklerose.dk

Hør Sebastians podcast  
”De gode dage skal nydes”
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LEDER
AF CHRISTIAN L. BARDENFLETH, 

FORMAND FOR SCLEROSEFORENINGEN

Brun er det nye sort:

Alle taler  
om tarme
Dine tarme og de billio-

ner af bakterier, der lever 
i dem, er et hot emne for 

tiden. Dette blads tema handler 
om, hvordan bakteriesammen-
sætningen i dit indre påvirker din 
sundhedstilstand. ”Du er, hvad du 
spiser,” så at sige.

Efter endt læsning af temaet er 
det nemt at begynde at løfte den 
moralske pegefinger og vende den 
mod sin egen aftensmad. Hvis man 
er, hvad man spiser … Er det så ens 
egen skyld, at man er syg?

Nej, det er absolut ikke Sclero-
seforeningens budskab med ar-
tiklerne i dette blad. Så sort-hvidt 
kan sclerose og kost på nuværende 
tidspunkt ikke kobles sammen.

Men med dette tema trækker vi 
tråde helt tilbage til det for længst 
afsluttede Projekt Behandlerteam. 
Et stort og unikt stykke progressiv 
forskning, hvor Scleroseforenin-
gen for alvor blev pionerer inden 
for det at lytte til patienterne og 
undersøge alternative veje. Projekt 

Behandlerteam affødte ikke mindst 
ét vigtigt budskab: Den aktive pa-
tient, som tager hånd om sin egen 
sygdom og forsøger at påvirke sin 
sundhed og sygdom med en enga-
geret indsats, er også den patient, 
der har det bedst.

Måske netop derfor er mange 
mennesker med sclerose interes-
seret i kost. Det er et område, vi alle 
selv kan styre og tilpasse, som vi 
vil. Et område, hvor vi selv har ind-
flydelse og er i stand til at handle 
og tage beslutninger – uden læger 
og andre behandleres indflydelse.

Netop derfor fortsætter Sclerose-
foreningen også den stolte tradi-
tion fra Projekt Behandlerteam 
og arbejder netop i disse måneder  
hårdt på at indsamle erfaringer med 
kost blandt mennesker med scle- 
rose i forskningsprojektet ”Kos-
MuS”.

Og netop derfor finansierer vi – 
igen – forskning på Rigshospitalet 
i tarmbakterier. Det kan du også 
læse mere om i temaet.

Vi vil tage vores medlemmer 
alvorligt. Når de går op i kost, så 
skriver vi om det og forsker i det.  

PS: Vil du have yderligere indflydel-
se på, hvad Scleroseforeningen skal 
forske i, så læs med på side 44

”Vi vil tage vores 
medlemmer 

alvorligt. Når  
de går op i kost,  

så skriver vi  
om det og 

forsker i det.”

Vil du være med i forskningsprojektet ”KosMuS”, 
hvor tusindvis af deltagere via en app  
registrerer deres kost? Så meld dig til her:  
www.scleroseforeningen.dk/blad181-kosmus



Indholdet i din  
tarm er vigtigere,  

end du tror

I dit tarmsystem lever billioner af bakterier.  
Forskning peger på, at de spiller en rolle i, hvilke  

sygdomme du udvikler i løbet af dit liv. Læs med her og 
lær, hvordan du fremelsker og fodrer de gode bakterier.

AF LOTTE SKOU HANSEN ILLUSTRATION: CLAUS BIGUM

Al sygdom har rod i tarmsystemet,” skal Hip-
pokrates, lægekunstens fader, have sagt helt 
tilbage i det antikke Grækenland.

Og nu peger også moderne forskere på, at den 
gamle knark havde fat i noget. I løbet af de seneste år 
har forskningsprojekter verden over peget i retning 
af, at vores tarmbakterier har indflydelse på, om vi 
udvikler en lang række sygdomme. 

Så kender du ikke allerede ordet mikrobiota, er 
det tid til at hænge på nu:

En regnskov i maven

Din mikrobiota er det økosystem af mikroorganis-
mer, der lever på og i din krop. 

Når vi taler om tarmens mikrobiota, drejer det sig 
om billioner af bakterier. De fleste af dem er det, der 
kaldes anaerobe, hvilket betyder, at de kan eksistere 
uden tilstedeværelsen af ilt. 

Langt størstedelen af dem er gode for dig og din 
sundhed, mens andre bør betragtes som mere uvel-

komne gæster. Men et er helt sikkert: Jo flere for-
skellige bakteriearter du har i dine tarme, jo bedre.

Oluf Borbye Pedersen, Novo Nordisk Fondens 
Metabolismecenter på Københavns Universitet, er 
en af de internationale pionerer inden for forskning 
i sammensætningen og funktionen af menneskets 
tarmbakterier. Han formulerer det således:

”Der skal være masser af diversitet og forskellig-
artethed i ens tarmbakterier. Man kan sige, at man 
bør ønske sig at have en tropisk regnskov fuld af liv 
i tarmene.” 

Mikrobiotaen holder dine arvelige  
fejlprogrammeringer i skak

En sådan regnskov spiller nemlig muligvis en langt 
større rolle i din krops evne til at bekæmpe syg-
domme end hidtil antaget. Det forklarer Oluf Borbye 
Pedersen:

”Vi er mange genetikforskere, der mener, at vi 
hver især har medfødte arvelige anlæg for op mod 

”
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20 kroniske sygdomme, såsom sclerose, diabetes 
eller Alzheimers sygdom. Dem får vi heldigvis ikke 
alle i vores levetid, men hvis du i årevis har levet og 
spist uhensigtsmæssigt, så ændrer din mikrobiotas 
sammensætning og funktion sig. Og så bliver nogle 
af dine genetiske programmeringsfejl måske udløst, 
fordi de ikke bliver holdt i skak af de mange stoffer, 
som en sund mikrobiota producerer.”

Han uddyber:
”Det er endnu ikke bevist videnskabeligt, men det 

er en udbredt hypotese, at så længe du har en sund 
mikrobiota i tarmen, så er det mindre afgørende, 
hvad du genetisk er disponeret for af sygdomme. 
Man kan sige, at vi antager at din mikrobiota er en 
slags mægler, som har stor magt i forhold til at holde 
sygdomme i skak.”

Din mikrobiota er formet af mange ting

En tropisk regnskov lyder som et forjættende bille-
de på noget, der i virkeligheden handler om tarm-
indhold. Men en flybillet kan jo ikke føre dig til lige 
præcis den type tropisk regnskov, som Oluf Borbye 
Pedersen taler om. Så hvordan får man adgang til 
dette forjættede land?

En lang række studier viser, at din mikro biota både 
er formet af ting, du ikke er herre over, og ting, du 
selv kan påvirke. 

Ting, du ikke selv kan påvirke

Hvad førstnævnte angår drejer det sig om ting som: 

1)   Arvelighed. Hvad har du fået i fødselsgave  
i form af gener i direkte arv fra din far og mor?

2)  Er du blevet født på naturlig vis eller via kej-
sersnit? En vaginal fødsel udsætter barnet for 
en lang række af moderens sundhedsfremmende  
tarm- og skedebakterier, som et mere sterilt 
kejsersnit ikke gør. 

3)   Er du blevet ammet, eller har du fået moder-
mælkserstatning? Modermælk er sprængfyldt 
med brændstof til barnets sunde tarmbakterier, 
som virkelig bliver boostet af mors bryster.

4)  Antibiotikaforbrug. Antibiotika dræber nemlig 
ikke kun de bakterier, der gør dig syg. Den ud-
sletter ganske simpelt en del af din mikrobiota. 
Forskning viser, at særligt de venligtsindede 
bakterier lider skade. Selv år efter en antibi-
otikakur kan man hos nogle mennesker se, at 
visse gavnlige bakteriegrupper endnu ikke er 
fuldtallige. 

5)  Har du haft kæledyr, er du vokset op på landet, 
og har du leget rigeligt med jord og mudder som 
barn? Det har nemlig også en betydning for et 
godt helbred.

TE
M

A

Med andre ord: Jo flere forskellige bakteriearter vores 
immunforsvar har været udsat for i en tidlig alder, 
jo bedre. 

Hvor meget betyder maden?

Men ingen af os kan jo gå tilbage i tiden og tvinge 
vores mor til at ignorere svigtende mælkeproduk-
tion og opretholde en amning til fordel for flasken. 
Eller få vores far til at droppe et liv som revisor for 
at flytte på landet og opfostre os omgivet af heste, 
grise, køer og får. 

”Man bør ønske sig at 
have en tropisk regnskov 

fuld af liv i tarmene.”
OLUF BORBYE PEDERSEN
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Så kan vi overhovedet gøre noget for at gøde mul-
den i det, vi gerne vil have til at vokse til en frodig 
regnskov?

”Gener og arvemasse regulerer tarmens mikrobio-
ta i betydelig grad. Vi ved endnu ikke med sikkerhed, 
hvor meget kosten betyder. Men det er formodentlig 
mere end ens arv,” vurderer Oluf Borbye Pedersen. 

Dyrk din egen regnskov

Vil du sørge for at hjælpe en stærk mikrobiota på 
vej i din tarm, lyder hans første og vigtigste råd: 
Spis grønt. 

”Spis grøntsager til alle dagens måltider. Mange 
grøntsager. Det skal være varieret grønt, og de må 

gerne være både rå, kogte, fermenterede og så vi-
dere. Det samme gælder bær af enhver art.” siger 
Oluf Borbye Pedersen. 

Det skyldes, at grøntsager er de gode tarmbak-
teriers livret og derfor et vigtigt brændstof til dem.

Kager, slik og sukker derimod giver et fattigere og 
mindre stabilt bakteriesamfund i tarmene, og med 
et højt sukkerindtag fodrer du så at sige de forkerte 
bakterier i din tarm. Også emulgatorer, der tvinger 
fedt og vand sammen, og som findes i for eksempel 
salatdressinger og mayonaiseholdige madvarer, bør 
man passe på, fordi de mindsker tarmens evne til at 
holde skadelige bakterier under kontrol. 

Sidst, men ikke mindst fremmer animalsk fedt 
inflammation, som mennesker med sclerose jo alle-

8 • SCLEROSEFORENINGEN • NR 1 2018
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rede kæmper en ulige kamp mod. Og hyppigt indtag 
af rødt kød fra firbenede dyr bør man derfor erstatte 
med fisk og fjerkræ. 

Scleroseforeningen anbefaler  
ikke en bestemt kost

Med de anbefalinger lægger Oluf Borbye Pedersen sig 
op ad et væsentligt element i flere af de kostteorier, 
som mange mennesker med sclerose allerede følger. 
Og derfor får forskningschef i Scleroseforeningen 
Lasse Skovgaard lige lov at knytte en enkelt kom-
mentar til rådene:

”Vi ved, at mange mennesker med sclerose ople-
ver, at kosten har en betydning for deres sygdoms-

forløb. Men i Scleroseforeningen kan vi desværre 
endnu ikke komme med officielle kostanbefalinger, 
da der ikke er dokumentation eller erfaringer for, 
at én type kost gavner mennesker med sclerose ge-
nerelt. Scleroseforeningen er dog godt i gang med 
et stort koststudie, som indsamler erfaringer fra 
mennesker med sclerose i relation til deres kost. 
Forhåbentlig kan det, når vi om et års tid er færdige, 
pege på nogle sammenhænge mellem sygdoms- 
udvikling og kostindtag.”

Oluf Borbye Pedersen er som sådan helt enig  
i Scleroseforeningens forbehold og understreger, 
at forskning i tarmenes mikrobiota er i sine tidlige 
faser, og at meget mere viden om det komplekse 
samspil mellem mad, mikrobiota og helbred generelt 
vil komme til i de kommende år. 

”Men man må også huske, at der ikke er noget 
af det, jeg anbefaler ud fra viden om tarmbakteri-
ernes betydning, der ligger langt fra de nuværende 
officielle kostråd i Danmark. Jeg skruer bare op for 
grøntsagerne og ned for sukker, fedt og rødt kød. Og 
det vil næppe nogensinde vise sig, at det er risikabelt 
at spise mange økologiske grøntsager.” 

Med et højt 
sukkerindtag 
fodrer du de 
forkerte bakterier i 
din tarm, forklarer 
Oluf Borbye 
Pedersen.



”Spis grøntsager til  
alle dagens måltider.  
Mange grøntsager.”

OLUF BORBYE PEDERSEN
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NEUROLOG:

”Der er et  
kæmpe potentiale  
i mikrobiotaen”

Eksperter håber, at kunstigt dyrkede bakterier vil kunne styrke din mikrobiota 
og øge effekten af din sclerosebehandling i fremtiden. Læs her hvordan.

Livet i vores tarme (vores såkaldte mikrobio-
ta) ser i høj grad ud til at påvirkes af, hvad vi 
spiser. Og vores mikrobiota påvirker vores im-

munsystem og kan måske endda holde en lang række 
sygdomme i skak og forhindre dem i at bryde ud.

Men hvis man allerede har sclerose, hvad kan man 
så bruge det til? Som forskningschef i Sclerosefor-
eningen Lasse Skovgaard påpeger i artiklen på de 
foregående sider, er der stadig langt til dokumente-
rede sammenhænge mellem din kost og din sclerose.

Men måske påvirkes din sclerosebehandling af 
din mikrobiota …

Hvorfor immunterapi ikke virker på alle

Sclerose behandles med diverse former for im mun-
terapi, som undertrykker eller ændrer immunfor-
svaret. Immunterapi bruges også til 
behandling af cancerpatienter, og her 
har det i nogen tid undret forskere, at 
behandlingsformen er effektiv til nogle 
kræftpatienter, mens den ikke gavner 
andre.

Nu viser et nyligt publiceret studie i 
det videnskabelige tidsskrift Science, at 
det blandt andet afhænger af deres 
mikrobiota!

Det tegner perspektiver for 

sclerosepatienter, der også oplever varierende ef-
fekt af deres behandling med forskellige former for 
immunterapi. 

”Det er korrekt, at nye studier peger på, at mikro-
biotaen kan være en af årsagerne til, om man reage-
rer negativt eller positivt på immunterapi mod can-
cer. Det ser mere og mere ud til, at immunsystemet 
nok overordnet bliver styret af tarmsystemet. Derfor 
kan vi blive meget klogere på vores immunforsvar 
ved at dykke ned i tarmen,” forklarer Inge Marie 
Svane, som er professor, overlæge og centerleder 
på Center for Cancer Immunterapi. Hun fortsætter: 
”Og cancer og sclerose er på sin vis spejlbilleder af 
hinanden. Derfor manipulerer behandlingerne også 
med immunsystemet i hver sin retning. Og derfor 
tror jeg også, at mikrobiotaen kan være interessant 
i behandlingen af begge sygdomme.”

En mere effektfuld sclerosebehandling  
i fremtiden

Den gode nyhed er ifølge Oluf Borbye Pedersen, at 
fremtiden efter al sandsynlighed byder på måder at 
hjælpe mikrobiotaen i en gunstig retning på. 

”Mange kender i dag til probiotika, som kan kø-
bes på for eksempel apoteket. Det indeholder 
levende mikroorganismer, men kun nogle få 
bakteriearter. Som regel mælkesyrebakterier 
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og bifidobakterier, som også kan findes i yoghurt. De 
to bakteriearter udgør dog kun en forsvindende lille 
del af de hundredvis af bakteriearter, der tilsammen 
udgør flere billioner bakterier i vores tarmsystem. I 
fremtiden vil man efter al sandsynlighed kunne dyrke 
tarmsystemets mange forskellige gode bakteriearter 
i store ilttomme dyrkningsanlæg, så man vil kunne 
skabe en helt ny og meget mere kraftfuld generation 
af probiotika. Hvis det gives som et tilskud side- 
løbende med mad, der stimulerer de gode bakterier  
i tarmen, så er der håb om, at den sclerosebehand-
ling, du får i form af immunterapi, vil kunne blive 
endnu mere effektfuld, end den er i dag,” lyder hans 
forudsigelse. 

Den forudsigelse afvises ikke af neurolog og pro-
fessor Finn Sellebjerg, der er formand for Sclerose-
foreningens forskningsudvalg:

”Det kan sagtens tænkes, at man på den måde vil 
kunne booste immunterapien i fremtiden. Der er et 
kæmpe potentiale i mikrobiotaen. Men det tager tid 
at afdække,” lyder hans vurdering.

En anden mulighed er, at fremtiden vil byde på 
fækaltransplantationer mod sclerose. Kunne du 
tænke dig at få transplanteret andres afføring ind 
i din tarm? Måske ikke. Men faktisk foregår der  
i dag forskning i netop det som en behandlingsform 
mod sclerose.

Læs mere om det på side 16. 

Ny dansk forskning på vej
Også overlæge Annette Bang 
Oturai, som samarbejder med Oluf 
Borbye Pedersen om et studie af 
sclerosepatienters tarmbakterier, 
finder trekanten ”sclerose-mi-
krobiota-kost” interessant:

”Der findes en fedtsyre, der 
hedder butyrat. Den bliver dannet 
hos folk, der spiser mange grønt-

sager. Der er studier, der peger 
på, at mennesker med  sclerose 
har mindre af den i tarmen. 
Og studier har vist, at når man 
giver butyrat til mus, virker det 
antiinflammatorisk. Måske ville 
folk med sclerose have gavn af at 
spise mere plantebaseret kost el-
ler få styrket deres mikrobiota på 

anden vis? Vi har lige fået pen-
ge fra Scleroseforeningen til at 
undersøge flere ting med hensyn 
til mikrobiotaen hos mennesker 
med sclerose. Butyrat er en af de 
ting, og det er meget interessant 
at gå videre med,” forklarer hun.

Læs mere
Mens du gnasker spidskål og gulerødder og venter på næste generation af probiotika, kan du 
blive meget klogere på mikrobiota og tarmenes indflydelse på din sundhed i bøger som:

”Tarme med charme” af Giulia Enders

 ”Tarme i topform” af Irene Brøndum, Majbritt L. Engell og Oluf Borbye Pedersen

 ”Hjernens nye liv ” af David Perlmutter

Vil du …
hjælpe Scleroseforeningen med at  

finansiere flere forskningsprojekter som 
ovenstående eller støtte foreningens eget 

kostprojekt KosMuS, så kan du give  
et bidrag på MobilePay: 40 11 71 09 eller 

støtte med 50 kroner ved at sende en sms 
til 1231 og skrive SCL50.
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Sidder 
sclerose  
i tarmen?

AF ANDERS ENEVOLD GRØNLUND

Et væld af forskningsstudier er  
i gang med at undersøge de   
mekanismer i tarmen, der kan på-
virke udviklingen af en lang række 
sygdomme herunder også sclerose. 
Flere studier peger blandt andet  
på, at nogle tarmbakterier kan  
dæmpe inflammation, regulere  
dannelsen af myelin og stimulere  
immunsystemet i hjernen.  

Her er et overblik over de seneste 
resultater fra forskningsgrupper,  
der arbejder med tarmbakteriers  
indflydelse på sclerose.

Tarmbakterie til  
behandling af sclerose
HVEM: Amerikanske forskere fra Mayo Clinic, 
Minnesota, USA, leder efter bakterietyper, der 
kan hæmme inflammation ved sclerose.

NYHED: Forskerne har identificeret én bestemt 
tarmbakterie fra mennesker, kaldet Prevotella 
histicola, der kan bremse sclerose i mus. Da for-
skerne overførte bakterien til tarmen i forsøgs-
mus med musesclerose, faldt aktiviteten af to 
skadelige autoimmune celler i blodet, mens 
mængden af ”godartede” immunceller steg. 
Tarmbakterien formåede altså at regulere im-
munsystemet, så sclerose blev undertrykt.

PERSPEKTIV: Resultatet giver et fingerpeg  
om, at denne type tarmbakterie kan komme til 
at spille en afgørende rolle i behandling af 
sclerose. Om det også kan dæmpe sclerose  
i mennesker, er endnu uvist, men forskerne er 
optimistiske. Kan man benytte bakterier, der 
allerede lever naturligt i tarmen på mennesker, 
til at behandle sygdomme uden for tarmen,  
er det et stort skridt.

TE
M

A

Sclerosepatienter har ændret mikrobiota
HVEM: To forsk-
ningsgrupper i 
USA, ved hen-
holdsvis Harvard 
Medical School, 
Boston, og ved 
Univeristy of 
Iowa, undersø-
ger forskelle i 
mikrobiota mel-
lem sclerosepa-
tienter og raske.

NYHED: Forskerne har fundet ud af, at sclerose-
patienter har en anderledes mikrobiota med færre 
”gode” bakterier end raske personer. Sclerose-
patienters tarm indeholder typisk en større andel 
af bakterier, som er kendt for at forstyrre immun-
systemet og fremme den inflammation, der ople-
ves ved sclerose. Samtidig bærer sclerosepatienter 
rundt på færre bakterietyper, som er involveret i at 
hæmme inflammation og forbedre stofskiftet i for-
hold til raske personer. Forskerne fandt tilmed ud 
af, at patienter på sclerosemedicin havde en an-
den bakteriesammensætning end ubehandlede 
sclerose patienter: Sclerosemedicinen så nemlig ud 
til at normalisere mikrobiotaen hos patienterne.

PERSPEKTIV: Resultaterne 
 bekræfter tesen om, at sclerose-
patienter har en ugunstig mikro-
biota, der fremmer skadelig in-
flammation. Næste skridt bliver at 
kortlægge, hvilke bakterier sclero-
sepatienter mangler, og om en 
tilførsel af disse vil kunne dæmpe 
de skadelige immunreaktioner 
ved sclerose. Endelig skal det fast-
slås, om den ændrede mikrobiota 
påvirker udvikling af sclerose, eller 
om det er en konsekvens af 
sclerosesygdommen.
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Stof fra tarm- 
bakterie bremser  
dannelse af myelin
HVEM: Forskere fra Icahn School of Medicine 
på Mount Sinai i New York arbejder med tar-
mens evne til at stimulere nervefunktioner  
i hjernen.

NYHED: Forskerne har opdaget, at tarmbakte-
rier påvirker dannelsen af myelin i hjernen  
på mus. I et forsøg overførte forskerne tarm- 
indhold fra ”depressive” mus til ”normale” mus, 
hvorved de normale mus ændrede adfærd:  
De blev mere deprimerede og undgik social 
kontakt. Samtidig mistede musene evnen til  
at danne myelin. Årsagen var, at bakterierne  
i tarmen på de ”depressive” mus dannede stof-
fet cresol, der kan passere blod-hjerne-barrie-
ren. I laboratoriet mistede de myelindannende 
celler i hjernen deres evne til at lave myelin,  
når de blev udsat for cresol. 

PERSPEKTIV: Dette antyder, at et stof dannet  
i tarmen kan påvirke dannelsen af myelin  
i hjernen. Forskerne håber nu, at de ved at 
hæmme sådanne stoffer produceret i tarmen, 
eller mindske mængden af disse bakterier, kan 
bremse symptomer eller udvikling af sclerose. 
Næste skridt bliver at undersøge, om disse  
observationer også kan gøres i mennesker.

Hjernens immun- 
celler stimuleres  
af tarmbakterier
HVEM: Forskere fra Brigham and Women’s  
Hospital, Harvard Medical School i USA, ser  
på molekyler i tarmen, der påvirker hjernens 
immunsystem.

NYHED: Forskerne har fundet ud af, at tarm-
bakteriers evne til at omsætte tryptofan, en 
aminosyre i vores fødevarer, påvirker mængden 
af inflammation i hjernen. I en musemodel 
med sclerose viste forskerne to ting: 1) at jo 
flere tryptofanrester i hjernen, jo bedre stimu -
leres immunsystemet til at hæmme den 
 skadelige inflammation ved sclerose, og 2) at 
tryptofanrester i hjernen stammer fra tarmen  
– fra tarmbakteriers omsætning. Forskerne
fandt også ud af, at sclerosepatienter har et
lavt indhold af tryptofanrester i blodet. Det
peger på, at for lidt tryptofan kan øge risikoen
for inflammation i hjernen og for udvikling af
sclerose.

PERSPEKTIV: Det store spørgsmål, som  
forskerne undersøger nu, er, om for få trypto-
fanrester skyldes: 1) for lidt indtag af tryptofan-
holdige fødevarer, 2) manglende tarmbakterier, 
der kan omsætte tryptofan, 3) manglende evne 
til at transportere tryptofanrester fra tarm til 
hjerne eller 4) en kombination af ovenstående.  
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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
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Bandagist Jan Nielsen A/S • 33 11 85 57 • klinik@bjn.dk • www.bjn.dk

Med fokus på individuelle og optimale løsninger har vi en helt  
ny generation af dropfodsskinner, der netop kan afhjælpe din type 
dropfod optimalt. Ingen dagligdag eller dropfod er ens – derfor er  
vi også eksperter i energilagrede kulfiberskinner, skinner til bilkørsel  
og computerstyrede elektriske dropfodsstimulatorer FES.

Bandagist Jan Nielsen – En verden fuld af muligheder

Kontakt os for information eller se www.bjn.dk 
– Vi vil så gerne dele vores viden!

Er det ok, at du er generet af 
din dropfod? 
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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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Tarmbakterierne 
skulle tæmme  

Carlos’ sclerose
Fremmede menneskers tarmbakterier var det, der  

skulle rette op på Carlos’ immunsystem og gøre ham fri 
for sclerose. Men hans håb og forventninger  

ændrede sig efter to behandlinger. Vi har interviewet  
en amerikansk sclerosepatient, der har fået  

den kontroversielle FMT-behandling.

AF SARA BANGSBO

Når man har en sygdom som sclerose, så tror 
jeg, at de fleste vil gøre alt, hvad de kan, for 
at slippe af med den og de symptomer, man 

får,” fortæller Carlos DeAngulo igennem en skrat-
tende telefonforbindelse. 

Han ringer fra Florida, hvor han bor. Seks tidszo-
ner væk fra Danmark. Så langt væk har vi været nødt 
til at lede, før vi fandt en med sclerose, der kunne 
fortælle om deres oplevelse med Fækal Mikrobiota 
Transplantation (forkortet FMT).

En behandling, hvor man via raske donorer mod-
tager nye tarmbakterier og dermed forhåbentlig kan 
få rettet op på ens sygdom.

Carlos greb ud efter behandlingen for lidt over 
tre år siden, da han forsøgte at generobre styringen 
over den udvikling, som hans sclerose havde gang i.

Jagten på den rette neurolog

Carlos fik diagnosen attakvis sclerose en dag i april 
for tre et halvt år siden. Det var benet, der en aften 
pludselig svigtede og gjorde ham så forskrækket, at 
han med det samme kontaktede en neurolog. Derefter 
gik der ikke længe, før Carlos stod med diagnosen. 

”Jeg snakkede med nogle forskellige neurologer, 
efter at jeg fandt ud af, hvad jeg fejlede. De tilbød 
mig alle sammen en eller anden form for medicinsk 
behandling og fortalte mig, at jeg kun kunne håbe 
på, at det ville hjælpe mig,” fortæller han. 

”Det med medicin var ikke noget, jeg havde lyst 
til at prøve. Specielt ikke, når jeg ikke kunne være 
sikker på, at det ville virke. Jeg har altid troet på, at 
en naturlig og holistisk vej er den eneste rigtige mod 
helbredsproblemer. Og heldigvis fandt jeg en neu-
rolog med samme overbevisning,” forklarer Carlos.  

En ændret diæt og flybilletten til 
London var Carlos’ håb 

Carlos’ neurolog er den kendte David Perlmutter. 
Han mener, at tarmens mikroorganismer spiller ho-
vedrollen i kroppens balance. At mikroorganismerne 
styrer dit helbred. Og det var ham, der fortalte Carlos 
om FMT.  

”Da han fortalte mig om muligheden, havde 
jeg bare lyst til at springe på et fly og få det af-
prøvet. Men jeg fik at vide, at jeg først var nødt til 
at ændre min diæt og den måde, mit fordøjelses- 

”
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system fungerede på, inden jeg kunne få behand-
lingen,” fortæller Carlos. 

Fremmedes tarmbakterier 
skulle være kuren

Et halvt år efter diagnosen fløj Carlos til London. 
På Taymount Clinic, en klinik med speciale i fordø-
jelsesproblemer, fik han den første behandling. Ti 
dage i træk fik han transplantationer, der bestod af 
forskellige donorers tarmbakterier. 

”Transplantationerne var virkelig simple, og det 
gik hurtigt. Jeg mærkede allerede de første tegn på 
forandringer på andendagen,” fortæller Carlos. 

På det tidspunkt havde han svært ved at gå. Bare 
det at stå oprejst kunne være en udfordring. Og så 
var der også andre problemer. Det var svært for ham 
at synke, der var tidspunkter, hvor hukommelsen 
slog fra, og hans fingre og arme var sommetider 
følelsesløse. 

Fremgangen gik hurtigt i stå

Carlos mærkede en smule forandring, da han kom 

TE
M

A

Amerikanske Carlos 
DeAngulo fløj to 
gange til London 
for at afprøve FMT. 
En behandling, 
der skulle sætte en 
stopper for hans 
sclerose.



Hvad er fækal 
 mikrobiota 
 transplantation
FMT står for fækal mikrobiota trans-
plantation. Det er en behandling, 
hvor du flere dage i træk får én trans-
plantation om dagen. Hver trans-
plantation består af en donors tarm-
bakterier. Donorens sunde tarm - 
bakterier siges at kunne udrydde og 
overtage pladsen fra dine usunde  
og ødelæggende bakterier i tarmen.  
Og hvis dine tarme igen strutter af 
 sundhed, skulle det smitte af på dit 
immunsystem. 
  Men hvordan foregår sådan en 
behandling? Først skal donorerne 
findes. De bliver screenet for 
smitsomme sygdomme og får testet, 
om deres bakterier kan bruges. Hvis 
de kan, afleverer de deres afføring, 
som bliver filtreret. Saften, som er 
tilbage, fryses ned. Under selve 
behandlingen bliver saften fra én 
donor transplanteret op i patientens 
tarm. Det tager kun ganske få 
minutter. Sådan en transplantation 
får patienten en af om dagen flere 
dage i træk – hver dag med en ny 
donors tarmbakterier.
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hjem til Florida efter sin første behandling. Fordø-
jelsessystemet føltes bedre, og så gik det lidt fremad 
med gangen, fortæller han. Men fremgangen fort-
satte ikke. 

”Mine forventninger før behandlingen var, at 
transplantationerne med tarmbakterier ville rette 
op på mit fordøjelsessystem. Og når mit fordøjel-
sessystem kom i balance igen, så ville det påvirke 
mit immunsystem, som sclerose jo har angrebet. 
Men det skete bare ikke rigtig, for det begyndte ret 
hurtigt at gå ned ad bakke med mit sygdomsforløb 
igen,” beskriver Carlos. 

Endnu et bakterieskud 

De skuffende resultater fik Carlos til at give FMT 
endnu et skud. Sammen med sin neurolog besluttede 
han, at han skulle tage tilbage til Taymont Clinic i 
London allerede fire måneder efter første behandling 
og prøve igen. 

”Anden gang var bare spild af tid og penge, for 
jeg mærkede ingen forskel,” fortæller Carlos og 
fortsætter:

”Jeg tror stadig på, at ens immunforsvar i første 
omgang bliver ødelagt, fordi ens fordøjelsessystem 
ikke er i balance. Men jeg er ikke længere så sikker 
på, at et forbedret fordøjelsessystem kan rette hurtigt 
nok op på immunsystemet hos folk, der er ramt af 
sclerose.” 

Forbehold og 
 mulige bivirkninger
I Danmark er FMT kun tilladt som 
behandling af kronisk diarre forårsaget 
af en livstruende bakterieart kaldet 
Clostridium difficile. Behandlingens 
mulige bivirkninger er endnu relativt 
ukendte – især de mulige senfølger. 
Danske eksperter bekymrer sig især om 
overførsel af skjult sygdom, såsom 
kronisk virussygdom, svær overvægt, 
diabetes, Parkinsons sygdom og 
tyktarmskræft. Oluf Borbye Pedersen 
refererer for eksempel til et amerikansk 
tilfælde, hvor en slank patient efter FMT 
pludselig udviklede slem overvægt.
  Overlæge Christian Hvas arbejder på 
den afdeling på Aarhus Universitets-
hospital, der foretager FMT-behandlinger 
af patienter med kronisk diarre. Han 
har tidligere udtalt til Politiken:
  ”Vi udvælger unge raske, slanke 
donorer, men vi ved ikke, hvordan den 
enkelte donors liv bliver om 20 år. 
Udvikler de Parkinsons? Hvis mikro-
biomet virkelig viser sig at være en 
risikofaktor for Parkinsons, hvad er det 
så, vi giver modtageren i dag? Vi ved det 
ikke, og det er grund ud fordringen i FMT. 
Vi giver patienten noget, vi ikke ved, 
hvad er, og det rummer altid en risiko.”

Verdens første forsknings-
projekt med FMT og sclerose
Et forsøg med 40 canadiske pa-
tienter undersøger for øjeblikket 
FMT til behandling af attakvis 
sclerose. Hypotesen bag projektet 
er, at overførsel af tarmbakterier 
fra en rask donor til en sclero-
sepatient kan ændre patientens 
mikrobiota i en sundere retning. 

FMT bruges i mange lan-
de – inklusive Danmark – af 
det etablerede sygehusvæsen til 
at behandle ellers ubehandlelig 
kronisk diarre, som kan være dø-
delig. Der forskes i brug af FMT 
til en række andre sygdomme, 
men det er stadig på forsøgsba-

sis. FMT er altså endnu ikke en 
anerkendt behandlingsform mod 
sclerose, som benyttes af offent-
lige sygehussystemer, men be-
handlingen kan fås mod betaling 
enkelte steder i verden som for 
eksempel i England, hvor Carlos 
modtog behandlingen.
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til alle private! Gælder i denne og næste måned!

33%
plus helt op til

20% rabat

yderligere rabat via 
Håndværkertilskud!

og aftal et gratis og  
uforpligtende tilbud!

BYENS ChemDry tlf. 48 14 44 21
RING NU!

Vi renser/vasker/behandler alle former for tæpper, møbler, 
gardiner, læder, klinker/fliser mv. i Deres hjem!

Rene Tæpper, Møbler,  
Gardiner og Klinker/Fliser

• Renser alle tæpper og møbler på stedet 
• Forbløffende renseresultater
• Intet besvær med møbelflytning
• Gardiner skal ikke pilles ned
• Anbefales af bl.a. ege tæpper
• Sæt Dem tilbage og nyd det

Tæpperens/vask
• Væg/væg tæpper, ægte tæpper, Kelim, silke og uld.
• Funklende rene og tørre på 1-2 timer.
•  Anvender kun mineraler, rent vand og kulsyre (bobler som i dansk vand).
• pH-neutral, fjerner ikke uldens naturlige olier.
• Varmefikseret imprægnering - super effektiv

Møbelrens/vask
• Alle møbelstoffer kan renses.
• pH-neutral, skånsom og samtdig ekstremt effekivt.
• Klar til brug efter få timer.
• Beskyttende imprægnering.

Gardinrens
• Renses mens de hænger på gardinstangen.
•  Snavs, støv og tobaksrøg  fjernes hurtigt og effektivt.
• Garanti mod krymp og krøl.

Behandling af Lædermøbler 
•  Renser og giver læderet sin oprindelige lød 

og smidighed  tilbage.
• Forhindrer udtørring og krakelering.
• Gør læderet mindre modtageligt for snavs

Klinker, fliser og fuger
• I køkken-alrum, bryggers, badeværelse, entré etc.
•  Rens og imprægnering
•  Flotte rene kilnker og fliser
•  Slut med kedelige beskidte fuger

Chem-Dry® har mere end 30 års erfaring og er 
anerkendt i mere end 50 lande. Vi anbefales bl.a. 
af de største tæppefabrikanter, deriblandt danske 
Ege Tæpper, og mere end 300 garverier og fabri-
kanter verden over.

BYENS Chem-Dry® er selvstændigt ejet og drevet. 
Servicerer Region Hovedstaden.

Storkøbenhavn ogNordsjælland
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Gammeldags grundighed og resultater,  
der kan ses og mærkes!
Faktisk er vi så gammeldags, at vi ikke engang har en hjemmeside på  
internettet. 

•  Til gengæld kommer vi personligt og helt gratis ud og ser på Deres behov
sammen med Dem

• Vi tester og laver rengøringsprøver, så De kan se, hvad De kan glæde Dem til
• Vi giver Dem en FAST PRIS, og en skriftlig beskrivelse af opgaven

Og husk! De bestemmer præcis, hvor lidt eller hvor meget De vil have med. 
Paneler, døre, vinduer, vandrette flader, køkken, emhætten, skuffer og 
skabe, fliser, toilet og bad, afkalkning, bogreolen, nips, gulve, tæpper, 
møbler, gardiner, etc. etc.  

Vi arbejder med de bedste, mest effektive og sikre rengørings
metoder… og naturligvis masser af knofedt.    

Vi glæder os til at rengøre Deres bolig. Og skulle De byde på en 
hyggelig kop kaffe, så siger vi Ja Tak. 

Privat HovedRengøring™
20% 
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i denne og næste  
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33%
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mere end 300.000 m2 bolig.  Vi varetager hovedrengøringer i alle slags helårsbe-
boelser og sommerhuse – i alle størrelser og med alle slags rengøringsbehov.

Storkøbenhavn og Nordsjælland

RING NU 
Og aftal tid til et gratis
og uforpligtende tilbud
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10 beskidte tricks!
Lev stærkt – lev beskidt. Sådan lyder tanke-
gangen i en del ny forskning, som peger på, 
at vi kan få det for rent og sterilt omkring os.

AF LOTTE SKOU HANSEN

De foregående sider har handlet om, hvordan 
du med din kost kan påvirke din mikrobiota. 
 Men hvis mikrobiotaen er påvirkelig efter 

devisen: Jo flere bakterier, jo bedre, må der jo også 
være andre veje at gå end at fodre de rigtige bakterier 
med masser af grøntsager.

Ja, det peger meget forskning i hvert fald på.  
Siden 80’erne har forskere været på sporet af, at 
astma og allergi kunne have forbindelse til, at vi  
i den vestlige verden i dag lever i alt for rene omgi-

velser. Den såkaldte ”hygiejneteori” handler om, at 
det paradoksalt nok ikke er godt for os, når vi lever 
alt for fri for snavs og bakterier.  

En hel del forskning peger på, at hele vores mikro-
biota – og dermed måske vores modstandsdygtighed 
over for alt fra Alzheimer til depression, sclerose og 
Parkinsons sygdom – er påvirkelig af, hvor man-
ge bakterier og hvor meget snavs vi møder i vores 
hverdag.

Så måske skal du til at tænke nye veje? 
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TE
M

A

1  Spis en nyoptrukket gulerod med lidt jord 
på i ny og næ og nyde et jordbær direkte fra 
haven, uden at det har været under hanen 
først. Hold dig til at børste dine champig-
noner og andre svampe i stedet for at skylle 
dem. 

2  Lad være med at gøre hysterisk rent. Det er 
måske ikke verdens undergang, hvis et par 
beskidte støvler har fået hevet lidt mudder 
og bakterier ind i huset. 

3  Spring børnenes aftenbad med masser af 
sæbe over af og til. 

4  Del jeres fælles bakteriemængde i familien. 
Kys din mand eller kone ofte og lad bare 
storesøster kramme lillebror, selvom hun 
lige er væltet møgbeskidt ind ad døren fra 
børnehaven.

5  Vask op i hånden. Det bliver ikke så rent som 
i opvaskeren, og forskning viser, at menne-
sker, der spiser af håndopvasket service, er 
bedre beskyttet mod at udvikle allergi.

6  Grav i haven uden handsker og lade dine 
børn lege med mudder uden straks at spule 
dem med haveslangen bagefter. Forskning 
peger på, at bakterier i jorden ser ud til at 
kunne gøre dig både gladere og klogere.

7  Anskaf dig et kæledyr eller nusse dem, du 
har, lidt flittigere. Du får tilsyneladende et 
stærkere immunforsvar af at udveksle lidt 
bakterier og parasitter med din hund eller 
kat. Der er forskning, der peger på, at spæd-
børn, der lever i hus med et pelsdyr, får langt 
større mængder af to gode tarmbakterier, 
der beskytter mod inflammation.

8  Svøm i havet og gå med bare tæer. Udsæt 
din krop for naturen og dens bakterier.

9  Del din seng. Forskning peger på, at men-
nesker, der deler seng med andre, har langt 
flere forskellige bakterier end mennesker, 
der sover alene. Måske skal Fido have lov 
til at overnatte i sengen, hvis du ikke har 
en partner eller børn. Og måske behøver dit 
sengetøj ikke at blive vasket to gange om 
ugen.

10 Tag an tibiotika efter aftale med lægen, når
det er nødvendigt. Men kun når det er nød-
vendigt. Antibiotika slår effektivt langt flere 
bakterier ihjel, end man måske lige kunne 
ønske sig. Særligt de gode bakterier ser ud 
til at lide skade.

Kilder: David Perlmutter & Videnskab.dk

Tænk dig om, og brug din sunde 
fornuft. Man bør ikke aktivt opsøge 
alle slags bakterier, så du skal ikke 
 pludselig begynde at putte rå kylling 
i dine smoothies i fremtiden ...
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Sclerose kan  
ændre din opførsel  

og væremåde
AF: PETER P. CHRISTENSEN FOTO: HASSE LYKKE NIELSEN

”Sclerose rammer ikke kun synet, balancen og kognitionen, det kan  
også gå ud over ens væremåde og medføre vrede, manglende initiativ og en 

tendens til at blive stivnakket. Men der er heldigvis hjælp at hente,”  
siger privatpraktiserende neuropsykolog Mette Ellermann  
– oplægsholder på dette forårs regionale medlemsmøder.

Hvis sclerose rammer ens opførsel og være-
måde, kan det være langt mere indgribende 
end en kørestol. Og den ændrede væremåde 

er direkte relateret til skader i hjernen forårsaget 
af sclerose. 

Det betyder, at sygdommen simpelthen har på-
virket de kognitive styringsfunktioner. Det er ikke 
psykologiske reaktioner på sygdommen, som kan 
behandles, når patienten bliver vred eller mangler 
initiativ. Det drejer sig om varige skader i hjernen.

Det kan lyde barskt, men den gode nyhed er, at 
man kan gøre meget for at lære at leve med følgerne 
af skaderne. 

De regionale medlemsmøder i 1. halvår 2018 hand-
ler om dette tabubelagte emne. Møderne er derfor en 
enestående mulighed for at få værktøjer med hjem 
og blive klogere på et af de emner, der fylder i mange 
familier, hvor sclerose er blevet en del af hverdagen. 

Tabubelagt emne kræver viden

Det er neuropsykolog Mette Ellermann, der guider 
deltagerne gennem møderne, som består af oplæg 
og spørgsmål. Hun vurderer, at det på den ene side 
er et svært emne, men at det på den anden side er 
vigtigt at få sat ord på det og få viden ud til alle med 
sclerose og deres pårørende. 

”Der er et stort behov for mere viden om, hvad 
det er for ændringer i væremåde, mange får som 

følge af sclerose,” siger hun og forklarer, hvordan 
det hænger sammen:

”De skader i hjernen, som vi ser hos mennesker 
med sclerose, er primært lokaliseret steder, der på-
virker det neurale netværk, som involverer pande-
lapperne. De fleste mennesker med sclerose ændrer 
væremåde med tiden som en direkte følge af disse 
skader.” 

Man kan opleve ændret  
væremåde på flere områder

Den ændrede væremåde viser sig på forskellig vis 
og i varierende omfang fra person til person, men 
den ses oftest inden for tre overordnede områder. 

1) Problemer med at ændre sin indstilling  
og moderere sine handlinger. 
Det kan være nedsat evne til planlægning, styring 
og problemløsning. Det gør det sværere at afstem-
me det, man gør og siger, med omgivelserne. Man 
kommer til at virke stivnakket, fastlåst og rigid. I 
dagligdagen kan man komme til at begå den samme 
fejl igen og igen, også selv om man rent faktisk godt 
kan se, at det, man gør, ikke fungerer.

2) Problemer med at afstemme sine følelser. 
Det bliver øjeblikkets impulser, der styrer ens hand-
linger, og nogle reagerer voldsomt og ukontrolleret. 
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I nogle tilfælde medfører det svigtende hæmninger, 
ubekymrethed og nedsat social fornemmelse. Ta-
bet af impulskontrol kan medføre voldsomme eller 
malplacerede udbrud af alt fra vrede til glæde eller 
impulskøb og overspisning. En partner kan for ek-
sempel berette om, at hendes mand helt har ændret 
personlighed og reagerer med voldsom vrede uden 
den indføling, han tidligere altid har haft.

3) Problemer med igangsætning. 
Iderigdommen forsvinder. Drive til at sætte ting i 
gang er der ikke mere, og personen opleves som 
stillestående. Morgenens aftale med den raske æg-
tefælle, om at opvaskemaskinen skal tømmes, ender 
med, at partneren med sclerose alligevel sidder i 
stolen hele dagen.

Man kan gøre noget

Det er i et vist omfang muligt at kompensere for 
nogle af vanskelighederne, og der er redskaber og 
metoder til at mestre udfordringerne og til at leve 
med ændringerne. Og Mette Ellermann pointerer 
igen, at der ikke er tale om en personlighedsfor-
styrrelse. 

”Mange kan tro, at de er blevet skøre. Men det 
er strukturer i hjernen og dermed styringen af ens 
væremåde, der har ændret sig. Ikke personligheden.”

Har et menneske med sclerose for eksempel pro-

blemer med igangsætning, iderigdom og drive, kan 
en hjælp være, at man systematiserer mulighederne 
for ham/hende. I stedet for at spørge: ”Hvad vil du 
gøre ved XXX?”, kan man sige: ”Vi har de her tre 
muligheder – hvilken skal vi vælge?”

Rammer hele familien

Et menneske med sclerose, hvis væremåde ændrer 
sig, ser det sjældent selv, da det er svært både at 
opdage og erkende. 

”Pårørende kan ofte ikke helt genkende personen 
med sclerose. Før var de smidige og kunne bøje af, 
men pludselig kan de ikke det mere. Evnen til at se 
ting fra flere sider kan være forsvundet. Der fin-
des ingen medicin, der kan afhjælpe det – og det 
er heller ikke muligt at genoptræne sig tilbage til 
udgangspunktet,” siger Mette Ellermann og slutter: 

”Man må lære at leve med det. Og der er det helt 
centralt, at man adskiller sygdommen og personen. 
Der er mange, der kan lære at sige ’Der slap din 
sclerose løs igen’ eller ’Det er noget, sclerose gør 
ved mig’. Man kan finde strategier, der kan hjælpe, 
i samarbejde med de mennesker, man har omkring 
sig. Og på den måde er det vigtigt, at der kommer 
mere viden om problemet, så det kan hjælpe både 
familien og den, der lever med sclerose.” 

Vil du høre Mette Eller-
mann fortælle meget mere 
om emnet og selv have 
lejlighed til at stille hende 
spørgsmål? Så find over-
sigten over regionale med-
lemsmøder på næste side.
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REGIONALE MEDLEMSMØDER
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FORÅR 2018:

Ændret væremåde: Et MS-symptom
Torsdag d. 22. februar Aulum

Aulum Fritidscenter
Markedspladsen 10
7490 Aulum

Torsdag d. 1. marts Rødding

Rødding Centret
Søndergyden 15
6630 Rødding

Torsdag d. 8. marts Aalborg

Scandic Hotel Aalborg
Hadsundvej 200
9220 Aalborg Ø

Torsdag d. 15. marts Aarhus

Vejlby-Risskov Hallen 
Centervej 51
8240 Risskov

Torsdag d. 22. marts Odense

Mødecenter Odense
Buchwaldsgade 48
5000 Odense C

Torsdag d. 5. april Holbæk

Hotel Strandparken
Kalundborgvej 58
4300 Holbæk

Torsdag d. 12. april Sakskøbing

Sukkertoppen
Nykøbingvej 76
4990 Sakskøbing

Torsdag d. 19. april Næstved

Menstrup Kro
Menstrup Bygade 29
4700 Næstved

Torsdag d. 3. maj København

Scandic Hotel Sluseholmen
Molestien 11
2450 Kbh. SV

Torsdag d. 31. maj Rønne

Green Solution House
Strandvejen 79
3700 Rønne 

(Kør ind via 
Sukker fabrikkens 
port, byg. 17)

Program
18.30-18.40 Velkomst
18.40-19.30 Oplæg og spørgsmål 
19.30-20.00 Pause med sandwich
20.00-21.00 Oplæg og spørgsmål 

Praktisk info
Tilmelding: Senest en uge inden mødet. Online via scleroseforenin-
gen.dk/regionale-medlemsmøder. Her kan du også finde mere 
praktisk info om møderne. Du kan også tilmelde dig på info@sclero-
seforeningen.dk eller telefon 36 46 36 46. Oplys ”Væremåde” + ”byens 
navn” + ”navn og adresse eller medlemsnummer”.

Deltagerbetaling: 50 kr., som betales online eller kontant/på 
 MobilePay ved indgangen.

Om indholdet
Har du svært ved at kontrollere dine følelser? Kan du virke fastlåst i 
din tænkning? Eller oplever du, at du mister gnisten og savner den 
drive, du havde tidligere?

Kom og hør Mette Ellermann fortælle om, hvordan du kan hånd-
tere ændringer i din måde at reagere på.

Når man oplever, at den måde, man opfører sig på, er forandret, 
kan man blive bekymret for, at ens personlighed er ændret. Men man 
får ikke personlighedsforstyrrelser af MS. Til gengæld kan områder i 
hjernen, der regulerer adfærd, blive påvirket, og derfor kan man på 
visse områder føle sig ændret som person.

Den ændrede væremåde kan skabe bekymringer, frustrationer og 
udfordringer, både hos den, der har MS, og i familien, vennekredsen 
og på arbejdspladsen.  

Der kan være behov for, at man genfinder sig selv med de ændrin-
ger, man har fået, og deres indflydelse på måden at leve livet på. 
Viden om de ændringer i væremåde, man kan få, og viden om, 
hvordan man kan håndtere dem, er en forudsætning for, at man kan 
nyorientere sig i livet.

På møderne vil neuropsykolog Mette Ellermann fortælle om;
– Årsagerne til den ændrede væremåde
– Hvilke måder væremåden kan ændre sig på som følge af MS 
– Hvordan du kan håndtere ændringerne. 

Oplægsholdere
Neuropsykolog Mette Ellermann har mange års erfaring med og 
viden om sclerose fra bl.a. Neurologisk Afdeling, sin praksis og 
Netrådgivningen på foreningens hjemmeside. Hendes foredrag på 
de regionale medlemsmøder i 2015 om ”Træthed og søvnproblemer” 
var en stor succes. Nu kan du se frem til en ny runde med et svært og 
forsømt emne.



 
Jonas  
cykler for 
sin mor  
og søster

21-årige Jonas Ipsens mor har haft sclerose, lige så længe han kan huske, og for  
nylig har hans søster også fået konstateret sygdommen. For Jonas er Cykel nerven 
derfor en af den slags udfordringer, man bare må tage, når de byder sig.

AF: STINE RØPKE LINDRUP FOTO: HASSE LYKKE NIELSEN

 Jonas elsker at cykle og er i 2018 med på Cykelner-
ven for første gang. Men for Jonas er Cykelnerven 
også en personlig kamp mod den sygdom, der har 

præget hans familie hele hans liv.
”Min mor har siddet i kørestol, lige så længe jeg 

kan huske. Som så mange andre med sclerose havde 
hun gode og dårlige dage, ligesom hun var meget 
plaget af træthed. Alligevel var hun meget stærk, 
og hun var der altid for mine søskende og mig. Vi er 
en tæt knyttet søskendeflok, og vi har arvet en god 
portion stædighed og vilje fra min mor. I vores fami-
lie giver vi ikke op,” fortæller Jonas om baggrunden 
for sin deltagelse i Cykelnerven.

Jonas er for nylig flyttet til København for at 
læse til lærer, men er oprindeligt fra Østermarie på 
Bornholm. Jonas kører med på Cykelnervens hold i 
København.

En personlig kamp

Jonas har en stor passion for cykling og har tidligere 
deltaget i andre velgørenhedsløb. Men på sin søsters 
opfordring deltager han i år i Cykelnerven.

”Jeg kendte ikke til Cykelnerven, før min søster 
fik sclerose og hørte om det fra Scleroseforeningen. 
Men her kan jeg endelig gøre noget. Jeg kan samle 
penge ind og være med til at finde en kur. Det er en 
udfordring, jeg er nødt til at tage op,” forklarer Jonas.

Bare tage af sted – ikke tøve

Efter et langt liv med sclerose døde Jonas’ mor i for-
året. Og kort forinden fik hans søster også konstateret 
sclerose. Alligevel formår han at holde humøret oppe 
og kæmpe sig fremad, præcis som hans mor lærte 
ham som barn. 

”Nogle gange skal man bare gøre det, man drøm-
mer om. Bare tage af sted og ikke tøve. Det gælder 
om at tage udfordringen op, mens man kan. Man ved 
aldrig, om man pludselig er hæmmet. Det har jeg 
lært af min mor. Hun kunne ikke selv rejse, selvom 
hun gerne ville. Så jeg skal af sted til Frankrig, fordi 
jeg er sikker på, at det bliver en oplevelse for livet,” 
fortæller Jonas. 

”Her kan jeg  
endelig gøre noget.  

Jeg kan samle penge 
ind og være med til at 

finde en kur.”
JONAS IPSEN
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FORSKNING

Medicinens  
vej til patienten

Hvad sker der egentlig, fra ny medicin bliver godkendt, til den rent 
faktisk kan tages i brug på hospitalerne? Vi har kigget nærmere på det nye 

medicinråds rolle i vurdering og anbefaling af ny medicin.

AF ANDERS ENEVOLD GRØNLUND

For godt et år siden (1. januar 2017) så Medi-
cinrådet dagens lys i Danmark. Som noget nyt 
skulle et prioriteringsorgan inddrage medici-

nens pris i beslutningen om, hvilken ny sygehus-
medicin der skal bruges. Samtidig ville man skabe 
mere gennemsigtighed i beslutningerne. 

Nyt i Danmark

Danmark indførte dermed, hvad lande som Norge 
(2007), Tyskland (2005) og England (2004) længe 
har haft: et nationalt råd, der prioriterer medicin ud 
fra pris og effekt. Formål: at dæmme op for landenes 
stigende medicinudgifter. 

I efteråret 2017 blev scleroselægemidlet Maven-

clad (cladribin) det første af alle lægemidler, som 
Medicinrådet anbefalede i Danmark.

Medicinråd anbefaler medicin til regioner

Når ny medicin mod for eksempel sclerose efter flere 
års undersøgelser endelig kan godkendes af det euro-
pæiske sundhedsagentur (EMA), skulle man tro, at 
den var klar til brug på hospitalerne. Men nej, selvom 
firmaet bag medicinen godt kan fejre godkendelsen, så 
venter Medicinrådet forude i Danmark. Og i den dialog 
skal firmaet virkelig have arbejdshandskerne på igen. 

Medicinrådet skal nemlig vurdere medicinen til 
regionerne: Kan det anbefales som behandling og i 
så fald hvordan? Og til den opgave skal Medicinrådet 

Fra godkendelse til brug på hospitalerne

1

Efter den euro-
pæiske godken-
delse indsender 
en medicinal-
virksomhed  
en foreløbig  
ansøgning.

2

Medicinrådet 
og fagudvalget 
 udarbejder en 
 protokol (krav til, 
hvilke data firmaet 
skal aflevere).

3

Medicinalfirmaet 
samler, udarbejder 
og indsender data 
i en endelig ansøg-
ning.

4

Medicinrådet 
 tjekker fakta og 
sikrer kvalitet.

5
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Fagudvalget laver 
og offentliggør 
rapport over  
den kliniske mer-
værdi (73 sider  
for  cladribin).



sammenligne medicinen med nuværende lægemid-
ler. Det gør EMA nemlig ikke.

Sammenligner med nuværende medicin

For at opnå en anbefaling skal firmaet stille med 
en gennemarbejdet ansøgning, der skal godtgøre, 
at medicinen kan byde ind med mere end (bedre 
sikkerhed, virkning og pris) eller det samme som de 
lægemidler, der allerede er på markedet. 

Det omfattende analysearbejde skal forelægges for 
både Medicinrådets fagudvalg (som består af fagspe-
cialister og patientrepræsentanter på sygdomsom-
rådet) og Amgros, regionernes indkøbscentral, der 
forhandler pris med medicinalfirmaet.  

Merværdi i forhold til effekt og sikkerhed 

I grove træk sidder fagudvalget og gransker, om 
effekt og bivirkninger er ordentligt belyst, og sam-
menligner det med eksisterende lægemidler. Når det 
drejer sig om sclerose, skeler de blandt andet til årlig 
attakrate, sygdomsforværring, alvorlige bivirkninger 
og så videre. Dét arbejde munder ud i en vurdering 
af medicinens kliniske merværdi (stor, lille, ingen 
eller negativ ekstra værdi i forhold til de lægemidler, 
man sammenligner med). Med andre ord: Hvor god 
og sikker er medicinen i forhold til de nuværende 
lægemidler?

Økonomisk vurdering tages nu med

Parallelt med dét forløb vil Amgros være i dialog og 
forhandling med firmaet om produktets pris og vil 
derpå udarbejde en omkostningsanalyse. Det vil sige 
en vurdering af, om prisen er acceptabel, billigere 
eller dyrere end prisen på de nuværende lægemidler. 

Medicinrådet giver så til sidst – med fagudvalgets 
værdivurdering i den ene hånd og Amgros’ øko-
nomiske vurdering i den anden hånd – en endelig 
anbefaling af medicinen til regionerne. 

Medicinrådets, fagudvalgets, Amgros’ og medici-
nalvirksomhedens arbejde tager typisk tre måneder 
fra første dialog til den endelige anbefaling, hvorefter 
hospitalerne kan begynde at bruge medicinen.

Behandlingsvejledning  
opdateres bagefter

Men her stopper det ikke: For hvad med behand-
lingsvejledningen? Den vejledning, der placerer 
lægemidlerne over for hinanden, og som lægerne 
bruger som rettesnor, når de skal udskrive medicin? 
Ja, den vejledning skal Medicinrådet sammen med 
fagudvalget også opdatere, men det gøres i en anden 
proces uafhængigt af selve anbefalingen af medi-
cinen. Der bliver løbende taget stilling til, hvornår 
vejledningen bør opdateres. 

Link til Medicinrådets hjemmeside:  
www.medicinraadet.dk/anbefalinger-og-vejledninger

Scleroseforeningen mener:
”Vi har med interesse fulgt Medicinrådets arbej-
de, det første år det har fungeret. Og vi er over-
ordnet positive. Patientperspektivet er kommet 
til at fylde mere, end det hidtil har gjort – vi har 
to pladser i fagudvalget. Og det første præparat, 
der blev vurderet (cladribin, redaktionen), blev 
godkendt til den målgruppe, der var ansøgt 
om. Vi er dog meget spændte på, hvad der sker, 
når de skal vurdere det nye præparat mod pro-
gressiv sclerose, Ocrevus, og de skal inddrage 
prisen. Det holder vi skarpt øje med. Og så ser vi 
med spænding frem til, at de skal revidere hele 
behandlingsvejledningen for sclerose i 2. halvår 
af 2018,” fortæller direktør i Scleroseforeningen 
Klaus Høm.

*Punkt 1-8 tog 9 uger i cladribins tilfælde.

6

Samtidig for-
handler Amgros 
pris og udarbejder 
en omkostnings-
analyse. 

7

Medicinalvirk-
somheden høres 
på baggrund af 
fag udvalgets og 
Amgros’ rapporter.

8

Medicinrådet tager 
endelig stilling til, 
om medicin an-
befales som stan-
dardbehandling 
(156 siders rapport 
for cladribin).

9

Regionerne 
 im  plementerer 
 anbefalingen.

10
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Fagudvalget kan 
derefter opdatere 
behandlingsvej-
ledningen og ind-
sætte ny medicin 
over for eksisteren-
de medicin.

http://www.medicinraadet.dk/anbefalinger-og-vejledninger


KURSUSOVERSIGT 2017

Tag på kursus med 
Scleroseforeningen
Scleroseforeningen tilbyder i 2018 en række endags-
kurser og workshops for medlemmer med sclerose 
og deres partnere samt et weekendkursus for forenin-
gens frivillige.

Du finder ansøgningsskemaer til alle kurserne på 
scleroseforeningen.dk/ansøgningtilkurser. 

OBS: Det er vigtigt, at du har betalt dit medlems-
kontingent for 2018, før du tilmelder dig et kursus. 
Hvis du ikke har adgang til internettet, kan du ringe til 
sekretariatet på 36 46 36 46. Du kan ringe på samme 
nummer, hvis du har spørgsmål vedrørende kurserne, 
eller sende en mail til info@scleroseforeningen.dk.

PAR OG  
KOMMUNIKATION 
Hvordan trives jeres parforhold?  
Hvordan tackler I det, at der er kommet en  
kronisk sygdom ind i jeres fælles liv? Kurset er for 
par, hvor den ene eller begge har sclerose.

OM KURSET: Sclerose påvirker både den, der har syg-
dommen, partneren og familien.
Formålet med kurset er at give jer mulighed for 
sammen at sætte fokus på jeres indbyrdes kommuni-
kation.
At se på, hvordan jeres forhold trives og evt. mistrives. 
At I sammen arbejder mod nye og forbedrede veje.

UNDERVISERE: Scleroseforeningens psykologer Yvonne 
Dam Mønsted og Helle Gry Pedersen

ANTAL PLADSER: 8 par pr. kursusdag

TID OG STED: Kl. 9.00-17.30
Lørdag 26. maj i Kolding
Lørdag 15. september i Roskilde
Lørdag 27. oktober i Viborg
Se mere på www.scleroseforeningen.dk/kurser

PRIS: 125 kr. pr. person inkl. forplejning

ANSØGNINGSFRIST: Senest 4 uger inden.  
Du får svar på deltagelse 3 uger inden kursusstart.
SØG HER:  www.scleroseforeningen.dk/ 

ansøgning-til-kurser

FAMILIEDAG MED FOKUS  
PÅ BØRN SOM PÅRØRENDE
En temadag for forældre med børn fra 5 år til 18 år, 
hvor I som familie får mulighed for at være sammen 
om fælles oplevelser sammen med andre børne-
familier, som også har sclerose tæt inde på livet. 

OM KURSET: Dagen vil indeholde aktiviteter og under-
holdning for børnene i zoologisk have, mens foræl-
drene mødes til en snak om, hvordan man håndterer 
det at være forældre bedst muligt. Og børnene vil få 
mulighed for at tale med andre børn om det at have 
en forælder med sclerose. Emnerne, der vil blive drøf-
tet med både forældre og børn, er:
– Børns forskellige reaktioner på sygdom i familien og 
en måske forandret hverdag
– Hvordan agerer man som forældre, når en forældre 
har fået sclerose? 
– Hvordan taler man med børn om sclerose?
– Hvordan er det at have en far eller mor med sclerose?
– Jeg er ikke den eneste, der har en forælder med 
sclerose
– Hvordan lever man et godt familieliv med sclerose?

UNDERVISERE: Scleroseforeningens psykologer Anette 
Refsgaard Olsen og Dorte Larsen

ANTAL PLADSER: 10 familier pr. kursusdag

TID OG STED: Kl. 10.00-16.00 (lidt variation alt efter by)
Lørdag 26. maj i København Zoo
Lørdag 16. juni i Aalborg Zoo
Lørdag 1. september i Odense Zoo
Se mere på www.scleroseforeningen.dk/kurser

PRIS: 125 kr. pr. voksen inkl. forplejning. Børn gratis.

ANSØGNINGSFRIST: Senest 4 uger inden.  
Du får svar på deltagelse 3 uger inden kursusstart.
SØG HER:  www.scleroseforeningen.dk/ 

ansøgning-til-kurser

28 • SCLEROSEFORENINGEN • NR 1 2018

http://www.scleroseforeningen.dk/ansøgning-til-kurser
http://www.scleroseforeningen.dk/ansøgning-til-kurser
mailto:info@scleroseforeningen.dk


PAR OG KOGNITIVE  
UDFORDRINGER
Kurset for par, hvor den ene eller begge har sclerose 
og oplever kognitive udfordringer i hverdagen.

OM KURSET: Det påvirker parforholdet, hvis sclerosen 
har medført kognitive udfordringer. De kognitive 
udfordringer kan være svære for omgivelserne at se 
og dermed forstå. Det kan betyde, at man bliver mis-
forstået, og det påvirker ofte selvværdet.

På dette kursus får I en introduktion til de kognitive 
funktioner og viden om, hvordan udfordringerne kan 
vise sig. Derudover vil vi arbejde med strategier, der 
kan være gavnlige i hverdagen.

Der vil være oplæg, øvelser og diskussioner.

UNDERVISERE: Scleroseforeningens psykologer Anne 
Marie Troensegaard og Margrethe Jungersen

ANTAL PLADSER: 8 par pr. kursusdag

TID OG STED: Kl. 9.00-16.30
Lørdag 7. april i Roskilde
Lørdag 14. april i Viborg
Lørdag 17. november i Kolding
Se mere på www.scleroseforeningen.dk/kurser

PRIS: 125 kr. pr. person inkl. forplejning 

Ansøgningsfrist: Senest 4 uger inden. 
Du får svar på deltagelse 3 uger inden kursusstart.
SØG HER:  www.scleroseforeningen.dk/ 

ansøgning-til-kurser

TRE – KROPSBEVIDSTHEDSKURSUS 
FOR KØRESTOLS BRUGERE
En dag med spændings- og traumeforløsende 
øvelser for kørestolsbrugere med sclerose sammen 
med deres hjælpere ud fra TRE-metoden.

OM KURSET: TRE består af nogle få øvelser, der kan for-
løse stress og spænding i kroppen. Øvelserne vil være 
tilpasset kørestolsbrugere. Der ophobes spænding 
i kroppen pga. hverdagens stress, svære situationer, 
kriser, sygdom og/eller små og store traumatiske ople-
velser. TRE aktiverer kroppens egen evne til at komme 
af med denne spænding. 

Kurset er en blanding af teori og praksis. Der kræ-
ves ingen forkundskaber til TRE-øvelserne, da under-
viserne vil sørge for grundig introduktion tilpasset den 
enkelte. Deltagernes hjælpere vil ligeledes blive intro-
duceret til, hvordan de kan hjælpe deltagerne med at 
udføre øvelserne. Målet er at give deltagerne en enkel 
teknik, som de vil kunne integrere i deres hverdag. 

UNDERVISERE: Scleroseforeningens psykologer Dorte 
Larsen, Marianne Kjærem Nielsen og Michael Nissen 
samt fysioterapeut Elżbieta Pakoca

ANTAL PLADSER: 20 kørestolsbrugere + 20 hjælpere

TID OG STED: Kl. 9.30-16.30
Fredag 14. september i Viborg
Lørdag 15. september i Fredericia
Søndag 16. september i Roskilde
Se mere på www.scleroseforeningen.dk/kurser

PRIS: 125 kr. inkl. forplejning (hjælpere gratis)

ANSØGNINGSFRIST: Senest 4 uger inden. 
Du får svar på deltagelse 3 uger inden kursusstart.
SØG HER:  www.scleroseforeningen.dk/ 

ansøgning-til-kurser

BASISKURSUS  
FOR FRIVILLIGE
Basiskursus er for nye frivillige  
og afholdes i 2018 som regionale  
aftenkurser. Er du ny frivillig, er basiskurset en god 
introduktion til Scleroseforeningen og det lokale 
frivillige arbejde. Find et basiskursus i din region:

Aalborg Mandag den 7. maj 2018 kl. 17-21.30
Aarhus Tirsdag den 8. maj 2018 kl. 17-21.30
Aulum Mandag den 7. maj 2018 kl. 17-21.30
Rødding Tirsdag den 8. maj 2018 kl. 17-21.30
Odense Mandag den 7. maj 2018 kl. 17-21.30
København Tirsdag den 8. maj 2018 kl. 17-21.30
Ringsted Mandag den 7. maj 2018 kl. 17-21.30
Vordingborg Tirsdag den 8. maj 2018 kl. 17-21.30

UDDANNELSESWEEKEND FOR FRIVILLIGE
Scleroseforeningens store uddannelsesweekend for frivillige afholdes den  
21.-23. september 2018 i Dronningens Ferieby i Grenaa. Nærmere information om  
weekenden meldes ud i foråret 2018 på www.scleroseforeningen.dk/for-frivillige.
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HELGA ER TESTATOR:

”Jeg har stor tillid til 
 Scleroseforeningen”

Da Helga Møllers niece i 2015 fik diagnosen sclerose, ramte  
urimeligheden i niecens svære diagnose Helga hårdt. Nu har hun besluttet 

at testamentere en del af sin fremtidige formue til Scleroseforeningen.

AF LOTTE SKOU HANSEN

 Jeg har haft meget sygdom inde på livet, men da 
Christine fik sclerose, kunne jeg næsten ikke bære 
det. Det slog mig kolossalt hårdt,” fortæller Helga 

Møller om de følelser, hun havde, da hendes niece 
blev diagnosticeret med sclerose.

En ukendt fremtid

Helga tænkte især over uretfærdigheden i, at Chri-
stine, som på det tidspunkt kun var 25 år gammel, 
skulle rammes af en kronisk sygdom, der ville påvirke 
hende resten af livet.

”Når man bliver ramt så tidligt i livet, så er det 
en ukendt fremtid, der flytter ind i ens liv allerede 
i ungdommen. Noget, man vil have i baghovedet 
altid,” fortæller Helga.

Helga er imponeret over niecen

Der gik dog ikke længe, før Helga måtte sande, at 
Christine nok havde fået en sygdom, som ville kunne 
påvirke resten af hendes liv, men kun én måned efter 
diagnosen løb Christine et maraton. 

”Det kan man, når man er sej,” siger Helga og 
læg ger ikke skjul på, hvor imponeret hun er over, 
at selvom sygdommen i dag påvirker Christine med 

Man bliver aldrig 
for gammel til  
at drømme om  

en bedre verden
Henning Jensen, Virum

Der er mange gode grunde til at testamentere 
til velgørenhed. Men er det ikke svært? Og kræver 
det ikke store donationer? Nej til begge dele. 31 af 
landets velgørende organisationer er gået sammen 

om at gøre det lettere for alle, der overvejer at 
testamentere til et godt formål. Få overblik, inspira-

tion, gratis advokatrådgivning og mulighed for 
tilskud til at oprette dit testamente på 

detgodetestamente.dk

drop fods besvær, massiv træthed, føleforstyrrelser og 
dobbeltsyn, så kæmper hun for at fortsætte et aktivt 
liv med styrketræning, løb, cykling og svømning.

”Jeg har aldrig hørt noget ufordelagtigt 
om Scleroseforeningen”

Christine har blandt andet involveret sig i Femina 
Kvindeløb i forbindelse med Kys Sclerose Farvel. 
Netop det gjorde Helga opmærksom på, at hun kunne 
støtte økonomisk op om Scleroseforeningen.

”Jeg ville gerne gøre noget ved den her forfærdelige 
sygdom. Og når man som jeg ikke selv har arvinger, 
så opstår der naturligt en tanke om at få styr på, hvad 
der skal ske med ens penge. Det gik op for mig, at der 
var nogle skattemæssige fordele i at testamentere en 
del af min formue til en velgørende forening, og det 
var helt naturligt for mig, at det skulle være Sclero-
seforeningen,” forklarer Helga og uddyber: 

”Jeg har stor tillid til foreningen og dens måde 
at forvalte mine penge på. Jeg har aldrig hørt noget 
ufordelagtigt om Scleroseforeningen.”

Håbet om en kur

Helga håber, at hendes arv en dag vil kunne gøre en 
forskel inden for forskning i sclerose. 

”Kan jeg mon bidrage til, at medicinen til unge 
mennesker som Christine bliver bedre? Eller selv-
følgelig allerhelst, at der kommer en egentlig kur, 
der kan helbrede sclerose en dag? Det er da det, jeg 
håber på. Som minimum ønsker jeg, at pengene kan 
hjælpe mennesker med sclerose til et godt liv på de 
givne betingelser, de nu må have.” 

Helga og niecen Christine, der fik diagnosticeret 
sclerose, da hun var 25 år gammel.



”
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Giv noget  
godt videre
Det Gode Testamente er et nyt sam-
arbejde mellem  Scleroseforeningen og 
30 andre velgørende organisationer.

Man bliver aldrig 
for gammel til  
at drømme om  

en bedre verden
Henning Jensen, Virum

Der er mange gode grunde til at testamentere 
til velgørenhed. Men er det ikke svært? Og kræver 
det ikke store donationer? Nej til begge dele. 31 af 
landets velgørende organisationer er gået sammen 

om at gøre det lettere for alle, der overvejer at 
testamentere til et godt formål. Få overblik, inspira-

tion, gratis advokatrådgivning og mulighed for 
tilskud til at oprette dit testamente på 

detgodetestamente.dk

De færreste af os kan lide tanken om, at vi en 
dag skal dø, og næsten lige så få bryder sig 
om at diskutere privatøkonomi med omver-

denen. Derfor er det også de færreste danskere, der 
har taget stilling til arv og testamentering. Ifølge 
analysevirksomheden YouGov har kun godt hver 
sjette af os skrevet et testamente.

Men der kan være mange fordele ved at få sin 
sidste vilje ned på papir, mens man stadig kan. Der-
for har vi sammen med de 30 andre organisationer 
skabt www.detgodetestamente.dk, hvor du kan få 
gratis juridisk rådgivning og blive klædt godt på til 
at tage stilling til dit testamente.

Fakta om  
 
 
 
 
 
 
● Få gratis og uafhængig advokatrådgivning. 

● Få op til 5.000 kroner i  tilskud, når du op - 
retter et testamente, der be tænker en af de  
31  velgørende organisationer i sam arbejdet.

● Download en gratis tjek liste til dit 
 testamente.

● Det Gode Testamente  samarbejder med  
advokatforeningerne Danske  Familie- 
 advokater og  Danske Arveretsadvokater.



OPSKRIFTER

Chili con carne med
selleri og gulerødder

Intet varmer som chili con carne på en kold dag.
Servér den evt. med brød til.
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Pil løg og hvidløg, og hak dem 
fint. Rens chilierne, og hak dem 
fint. Varm olien op i en tykbundet 
gryde. Steg løg og hvidløg, til de er 
klare. Tilsæt chili, spidskommen og 
kanelstang. Tilsæt kødet, og brun 
det godt. Skræl selleri og gulerød-
der, og skær dem i mindre stykker. 
Vend selleri, gulerødder og flåede 
tomater i gryden. Fyld en af de 
tomme tomatdåser med vand, og 
hæld vandet i gryden. Læg låg på, 
og lad retten simre i 40 minutter. 
Tilsæt kikærter og bønner, og lad 
retten simre i yderligere 20 minut-
ter. Smag til med salt og peber.
Skær savojkålen i strimler, og vend 
dem i retten lige før servering.
Servering: Anret chili con carne i 
skåle, og top med yoghurt og lidt 
persille.

Tid: 25 min.
Kogetid: 1 time.
Personer: 4

1 løg
2 fed hvidløg
1-2 friske røde chilier
3 spsk. olivenolie til
stegning
1 tsk. spidskommen
1 hel kanelstang
500 g hakket oksekød
300 g knoldselleri
3 gulerødder
2 dåser flåede tomater
1 dåse kikærter
1 dåse røde bønner
salt og friskkværnet
peber
½ savojkål

SERVERING:
græsk yoghurt
bredbladet persille
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Æble-selleri-salat
med saltet kammusling, wasabi og bronzefennikel

Personer: 4

18 friske kammuslinger
lidt salt
1 stk. bladselleri
½ tsk. wasabi
saften af 1 citron
1 tsk. akacie-honning
2 spsk. olivenolie
2 æbler
salt og friskkværnet peber
½ bundt bronzefennikel

Tjek kammuslingernes friskhed, fjern lukkemusklen på hver enkelt, og læg dem op i 
et fad. Drys dem med lidt salt. Læg film henover fadet, sæt kammuslingerne i køle-
skabet, og lad dem salte 6-8 timer, gerne helt op til 12 timer. Tag kammuslingerne 
ud af køleskabet, og skær dem ud i tynde skiver, læg skiverne på tallerkener, og lad 
dem ligge og temperere lidt. Del bladsellerien ud i stilke, skyl dem i koldt vand, og 
kør dem igennem juicepresseren, så du får en flot lysegrøn juice. Hæld juicen op i en 
skål, og smag til med wasabi, citronsaft, honning og olie, og rør grundigt sammen 
til en vinaigrette. Vask æblerne og skær dem i helt tynde skiver på et mandolinjern, 
hvis du ikke har et mandolinjern, brug en skarp kniv eller evt. en tyndskræller. Anret 
de tynde æbleskiver oven på kammuslingerne, og hæld forsigtigt vinaigrette ud 
over kammuslingerne og æblerne. Krydr med salt og peber på toppen, og drys med 
bronzefennikel. Servér som en lille forret eller frokostret med godt brød til.
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INDSAMLING

Sådan støtter  
du forskning  
i sclerose i 2018:

Marts

MS RUN 100
MS RUN er allernyeste 
skud på stammen blandt 
Scleroseforeningens 
spændende sportsevents. 
Her skal deltagerne stille 
op i hold og løbe en stafet 
på 100 km på maks. 10 
timer. Kender du en, der 
er vild med at løbe, eller 
har du selv mod på at 
 stille med et hold? Du  
kan både stille til start i 
København den 3. marts 
og i Aarhus den 17. marts. 
Løbet er gratis for delta-
gerne, som til gengæld 
samler penge ind til forsk-
ning i sclerose. 
  Klik dig ind på  
www.mschallenge.dk 
og meld dit hold til, eller 
send opfordringen videre 
til familie og venner.

April

YOU RUN
YOU RUN er et velgøren-
hedsløb, hvor du som 
enkeltperson, hold eller 
virksomhed starter en 
onlineindsamling for din 
sag og løber enten 5 km, 
10 km eller en halvmara-
ton omkring Københavns 
Inderhavn den 29. april. 
Måske kender du en, der 
har lyst til at løbe med 
og samle penge ind til 
sclerose? Tilmeldingen 
finder du her:  
www.youruncopen-
hagen.dk/tilmeld

Maj

Kys Sclerose Farvel
I år er maj måned international sclerose-
måned, og det markerer vi selvfølgelig også 
i Danmark med en række  spændende 
 initiativer og indsamlinger til fordel for 
 forskning i sclerose. Husk også, at det er 
 International MS Day den 30. maj. 
Følg os på Facebook, og hold øje med de 
grønne kys. Facebook.com/kyssclerosefarvel

Vil du hjælpe med at sætte indsamlings-
bøsser op til butiksindsamlingen, som også er 
en del af Kys Sclerose Farvel, så læs mere på 
side 40.

MS BIKE
MS BIKE er Danmarks længste cykelløb.  
Den 5. maj sender vi ca. 150 spændte cykel-
ryttere af sted på en cykeltur, de aldrig vil 
glemme. På MS BIKE skal deltagerne cykle 
en stafet på ikke mindre end 737 km fra 
København til Skagen, og de gør det til fordel 
for en verden uden sclerose. Løbet er fordelt 
på 15 etaper, og alle hold skal gennemføre 
på maks. 30 timer. Løbet er gratis at deltage 
i, og alle indsamlede midler går til forskning. 
Kender du en cykelrytter med mod på en 
seriøs udfordring? Send ham eller hende 
forbi www.mschallenge.dk.

Støt din favoritrytter på MS BIKE på  
www.indsamling.scleroseforeningen.dk/
events/msbikechallenge2018.
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Juni

Cykelnerven
Cykelnerven er Danmarks 
hårdeste velgørenheds-
event på to hjul. I år sen-
der vi 250 dedikerede 
cykelmotionister af sted 
til Pyrenæerne i Frankrig, 
hvor de skal køre nogle af 
de allermest afgørende 
bjergetaper fra årets Tour 
de France. Hver deltager 
skal inden afrejse indsam-
le 15.000 kr. til forskning 
i sclerose. Pengene kom-
mer bl.a. fra egenindsam-
linger, lokale virksom-
heder og støttearrange-
menter, og det er her, du 
kan hjælpe. Cykelnerven 
besejrer de franske bjerge 
den 13.-17. juni. 
Læs mere på  
www.cykelnerven.dk

Støt dit lokale Cykel-
nerven-hold med et  
bidrag via MobilePay:
Nordjylland: 31714
Midtjylland: 35310
Trekantsområdet: 63733
Sønderjylland: 22707
Fyn: 66053
Nordsjælland: 70979
København: 73323
Midtsjælland: 78120

SeptemberMaj

MS RUN 336
MS RUN er Danmarks største løbeudfordring. 
Modsat til MS RUN 100 skal hvert hold til dette 
arrangement løbe en distance på 336 km på 
maks. 36 timer. Løbet er fordelt på 16 etaper 
med start i København og mål i Blåvandshuk, 
og distancen svarer til 8 maratonløb i ét løb. Det 
bliver en løbeoplevelse for livet, men vi har brug 
for din hjælp til at afvikle løbet, når vi kommer 
gennem landet første weekend i september.
Vil du være frivillig på MS RUN?  
Vi har brug for hjælp i alle de byer, vi  
kommer igennem på turen. Læs mere på  
www.mschallenge.dk 

Husstandsindsamling
Til september ringer vi igen på dørene i forsknin-
gens navn. Indsamlingen foregår igen i år i både 
Region Hovedstaden og Region Midtjylland – og 
som noget helt nyt udvider vi med Region Syd-
danmark. Vores samarbejde med Gigtforeningen 
er ophørt ved udgangen af 2017, og vi skal derfor 
for første gang samle ind på egen hånd. Derfor går 
alle de indsamlede midler direkte til forskning i 
sclerose. Vi glæder os, og vi håber, at du har lyst til 
at give en hånd med. Sæt derfor allerede nu kryds 
ved søndag d. 9. september. 

Hold øje med seneste nyt om husstands-
indsam lingen i næste udgave af Lev med Sclerose 
og på www.scleroseforeningen.dk

Oktober

MS WALK
Gå med på MS WALK 
i efterårsferien og støt 
forskning i sclerose. Til 
efteråret har Sclerosefor-
eningen premiere på MS 
WALK, hvor du kan tage 
hele familien med på 
en uforglemmelig gåtur 
ved Danmarks kyster. Vi 
arrangerer MS WALK en 
række steder i landet. Vi 
håber, at du har lyst til at 
gå med. For hvert eneste 
skridt tæller, når vi sam-
men går for en verden 
uden sclerose. 

Hold øje med nyt om 
MS WALK i næste udga-
ve af Lev med Sclerose 
og på www.sclerosefor-
eningen.dk.
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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. 

Kan mit  
kommende  
barn tjekkes  
for sclerose?

 Min mand og jeg venter vores første barn, og vi 
glæder os naturligvis meget. Min mand har haft 

sclerose i 16 år - vi er begge 37 år - og det er nu gået over 
i en anden fase, nemlig sekundær progressiv.

Jeg har søgt lidt på nettet omkring arvelighed og kan 
læse mig frem til, at sygdommen ikke er arvelig som 
sådan, men at der også spiller andre faktorer ind. Hvad 
skal vi holde øje med i forhold til den kommende baby, og 
kan man allerede kort efter fødslen tjekke, om sygdom-
men skulle ligge latent i kroppen? Råder man forældre, 
hvor en er scleroseramt, til at være ekstra opmærksom 
på sygdomstegn ved barnet gennem barndommen? Det 
er jo ikke, fordi vi vil male Fanden på væggen, men jeg 
savner lidt et råd.

Jeg kan godt forstå, du bekymrer dig, men 
risikoen for, at jeres barn får sclerose, når din 

mand har sygdommen, er trods alt meget lille (cir-
ka 3 procent). Det giver ikke mening at undersøge 
eller observere barnet som spæd eller i børneårene, 
da det i praksis er usandsynligt, at sygdommen skul-
le bryde igennem på dette tidspunkt.

Helt overordnet kan man ikke undersøge for 
sclerose, før den viser sig med neurologiske symp-
tomer. Det er ikke muligt at screene med scanninger 
eller andet, og man kan heller ikke teste genetisk, 
da sygdommen ikke arves på et enkelt gen, men har 
sammenhæng med mindst 100 gener.

Det bedste råd er at lægge bekymringerne væk og 
nyde jeres barn, når det kommer. 

Morten Blinkenberg er speciallæge i neurologi, ph.d., overlæge på Neurologisk Afdeling, Dansk 
Multipel Sclerose Center, Rigshospitalet. Associeret seniorforsker ved Neurobiologisk Forsk-
ningsenhed, Rigshospitalet. Forskningsmæssige interesseområder omhandler primært multi-
pel sclerose og billeddannelse, specielt PET- og MR-scanning. Arbejder endvidere med klinisk 
medicinafprøvning hos patienter med multipel sclerose i Dansk Multipel Sclerose Center, 
Rigshospitalet. Tildelt Mogens Fog Prisen for forskningsindsats inden for multipel sclerose.
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Bliver sclerose altid 
slemmere og slemmere?

 Jeg er en ung pige på 20, som har attakvis sclero-
se. Jeg har snakket med en anden sclerosepatient 

angående sclerose, og hun sagde, at jo ældre jeg bliver, 
jo slemmere kommer sclerosen til at blive, er det sandt? 
Eller ændrer det sig for hvert menneske? 

Jeg er desuden meget bange for at komme i kørestol 
senere i livet, er sandsynligheden stor eller lille for, at 
det sker?

Tak for din henvendelse, hvor du fortæller om 
din bekymring for, hvordan din sclerose vil 

udvikle sig samt din angst for at ende i kørestol. 
At få en kronisk sygdom som sclerose afføder 

naturligvis mange spørgsmål om fremtiden. Det er 
vanskeligt at skulle håndtere den uvished, der følger 
med sygdommen. Jeg tænker, at det som ung er en 
helt særlig udfordring, da man i den alder har mere 
end nok at holde rede på.

Ingen kan med sikkerhed forudsige noget om, 
hvordan sygdommen vil udvikle sig. Og netop denne 
manglende forudsigelse skaber ofte grobund for, at 

de værste forestillinger opstår. For dig og for rigtig 
mange andre er det angsten for at ende i kørestol. 

Men du skal vide, at inden for de seneste år er der 
sket en markant forbedring af behandlingsmulighe-
derne særligt ved attakvis sclerose. Det betyder, at 
langt flere end tidligere vil opleve et mildere syg-
domsforløb eller vil have længere mellem attakkerne. 

Nogle kan i perioder have tanker eller angst, der 
fylder for meget, og de kan have behov for at tale med 
en professionel om dette. Som medlem af Sclerose-
foreningen tilbydes du gratis forløb hos en psykolog. 
Du kan kontakte os på hverdage mellem 11-12 på tlf: 
3646 3646 og blive visiteret til den psykolog, der 
dækker dit område.

Scleroseforeningen har desuden særlige arran-
gementer for unge. Du kan læse mere om disse på 
vores hjemmeside, hvor du vil kunne finde mange 
brugbare informationer. Du kan også gå ind på Face-
booksiden ”Ung med sclerose”.

Jeg håber, ovenstående kan hjælpe dig videre 

Helle Gry Pedersen er psykolog i Scleroseforeningen. Hun har tidligere 
arbejdet i mere end 10 år indenfor børne- og ungdomspsykiatrien.

SCLEROSEFORENINGEN • NR 1 2018 • 37

WWW.SCLEROSEFORENINGEN.DK/NETRAADGIVNING

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



LEV MED

Scleroseforeningens 
rejser i 2018
Igen i år tilbyder Scleroseforeningen to ferierejser. 
Den første rejse foregår i moderne liftbus til Bodensee 
i Schweiz og anden rejse går til Dronningens Ferieby 
i Grenaa. Vores rejseguider og hjælpere har stor 
erfaring, og du kan føle dig helt tryg ved begge rejser, 
som er skræddersyet specielt til dig med sclerose.

BODENSEE 
I SCHWEIZ

DRONNINGENS 
FERIEBY 
I GRENAA

1 TUR TIL BODENSEE
I SCHWEIZ
TIDSRUM: Lørdag den 30. juni 
til lørdag den 7. juli 2018

Årets busrejse går til Bodensee i Schweiz.  
Turen inkluderer 7 overnatninger, halvpension samt 2 
udflugter herunder en skøn sejltur på Bodensee.

Vi bor på dejligt handicapvenligt hotel, hvor alle værel-
ser er velegnede til kørestolsbrugere.

PRIS: Pr. person i dobbeltværelse kr. 8.300,-

2 TUR TIL DRONNINGENS
FERIEBY I GRENAA
TIDSRUM: Søndag den 13. august 
til lørdag den 19. august 2018

I bor i de dejlige nyrenoverede feriehuse med fuld 
tilgængelighed. Her venter jer en uge med helpension, 
festaften,  2-3 busudflugter samt masser af fælles 
hygge. Traditionen tro nyder vi også en solskinsøl 
på feriebyens helt egen badebro. Transport til og fra 
Grenaa sørger I selv for.
Tag ægtefællen eller en god ven med. 
PRIS: Pr. person kr. 6.390,- ved 2 personer i hus

 Læs mere om begge rejser og tilmeld jer her: www.scleroseforeningen.dk/rejser
 Booking kan også foretages på telefon 36 46 36 46
 Sidste frist for tilmelding til begge rejser er den 1. februar 2018

HUSSTANDS INDSAMLING 2018
De seneste to år har vi anden søndag i september 
samlet ind til forskning i sclerose og gigt sammen 
med Gigtforeningen. Vores samarbejde med Gigt-
foreningen er dog ophørt ved udgangen af 2017. 
I Scleroseforeningen vil vi meget gerne fortsætte 

indsamlingen på egen hånd, og vi arbejder derfor 
på at få tilladelse til at gennemføre indsamlingen 
i 2018 alene. Vi glæder os til at fortælle nyt om 
husstandsindsamlingen, når vi ved mere om, hvad 
fremtiden bringer.
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Ny bog om livet 
med sclerose
Susanne Christensen er journalist og har sclerose. Hun 
provokerer af og til sine medmennesker ved at sige, at 
det da var godt, at hun fik sclerose, så hun var nødt til 
at stoppe op og finde nye lag i livet. De nye lag fandt 
hun i Indien og Sri Lanka, som hun foreløbig er vendt 
tilbage til 15 gange. Her er hun blevet fascineret af det 
indiske behandlingssystem ayurveda, af yoga, medi-
tation og betydningen af sund kost. Det har hun netop 
udgivet bogen ”Min rejse med MS” om. Bogen kan 
købes for 150 kr. hos saxo.com. 

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!
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Elsker du 
også at gå 
i butikker?
Så hjælp os med at sætte 
cirka 9.000 indsamlings-
bøsser op i butikker, cafe-
er med videre rundt om i 
hele landet. 
  Sidste år blev der 
samlet mere end 1 million 
kroner ind ved butiksind-
samlingen. Et helt fanta-
stisk resultat, som vi har 
brug for din hjælp til at 
gentage igen i år. 
  Vi samler penge ind 
til forskning i sclerose, og 
du kan være med. Vi har 
nemlig brug for 600-700 
frivillige, hvis vi skal nå at 
sætte alle indsamlings-
bøsserne op.
  Derfor har vi brug for 
din hjælp 4 timer i marts, 
når vi skal sætte indsam-
lingsbøsserne op, og 4 
timer igen i juni, når vi 
skal samle dem ind igen. 
  Vær med på holdet! 
Meld dig som frivillig i dit 
lokalområde her: www.
scleroseforeningen.dk/
blad181-kosmus

Tegneserie 
forklarer 
børn om 
sclerose
Tegneserien ”Medikidz  
forklarer Multipel Sclerose”  
er kommet i en ny udgave.  
Her forklarer Medikidz pigen 
Emma om sclerose. Emma er ked 
af det, fordi hendes mor, som har 
sclerose, ikke kan komme og se 
hende spille tennis. For at hjælpe 
hende med at forstå alt om syg-
dommen tager Medikidz Emma 
med på et eventyr til Mediland. 

Tegneserien kan læses af børn 
fra 6-årsalderen sammen med 
 deres forældre og kan bestilles 
gratis hos Sclerose foreningen her: 
www.scleroseforeningen.dk/
blad181-medikidz

Dansk professor hædret 
med  international pris

LEV MED
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En af verdens mest fornemme priser for livslang, fremragende 
forskning og bidrag til forståelsen af sclerose – The Charcot Award 
– er i slutningen af 2017 blevet overrakt til en dansk professor.

Det drejer sig om Per Soelberg Sørensen, som er en af verdens
mest fremtrædende kliniske neurologer inden for 
sclerose. 

Der findes mere end 400 videnskabelige pub-
likationer i hans navn, han har bidraget i mange 
danske, europæiske og internationale videnskabe-
lige bestyrelser og udvalg, han har stået bag etab-
leringen af en række MS-initiativer i hele Europa, 
og sidst, men ikke mindst, har han bidraget til ud-
viklingen af en lang række sclerosebehandlinger.



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 bloggerne, som skriver 
om deres liv med multipel sklerose.
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Bestil seneste udgave af MS-magasinet 
GRATIS på multipelsklerose.dk
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Træn med Minecraft 
og Nintendo Wii
”Spill deg bedre” er et norsk forskningsprojekt, der 
har undersøgt, hvordan man kan bruge kommer-
cielle spil som for eksempel Minecraft eller Super 
Mario til at genoptræne neurologiske patienter. 

Hyppig træning er vigtigt, hvis man lider af en 
hjerneskade eller på anden vis skal genoptrænes. 
Ofte er der brug for træning flere gange dagligt, 
og det kan være svært at bevare motivationen. Et 
legende element kan ofte hjælpe, og derfor giver det 
mening at inddrage computerspil i træningen. 

Ud over den fysiske træning har det vist sig, at 
der typisk også er en social dimension i at spille 
spil på for eksempl familiens Wii. Her kan familier 

samles på tværs af generationer – samtidig med at 
far eller mormor træner sine kognitive funktioner i 
al ubemærkethed. 

Forskningsprojektet har resulteret i en side på 
nettet, hvor du kan blive meget klogere på, hvad der 
kan hjælpe lige præcis dig. Siden er så detaljeret, at 
skulle du have specifikt behov for at træne udadro-
tation i dit hofteled, vil du få anbefalet Xbox-spillet 
”Kinect Sports – Football”. Er det derimod din op-
mærksomhed og hukommelse, du vil træne, så får 
du en anbefaling af ”Mariokart” og ”Minecraft”.

Find et spil, der passer til dine behov, på:  
www.spilldegbedre.no. 

ANNONCE



FORSKNING:

Rehabilitering 
virker stadig 6 
måneder efter 
 indlæggelse

LEV MED

Patienterne har længe sagt det: De får det bedre, 
de bliver mere fit, de bliver mere velinformeret om 
sygdommen, de får større kampgejst og mere mod 
på livet med sclerose efter et rehabiliteringsophold 
på Sclerosehospitalerne. Det bakkes nu op af et 
stort randomiseret og kontrolleret forskningspro-
jekt, der har inkluderet 400 patienter.

Sclerosehospitalerne har over en 3-årig peri-
ode gennemført et stort forskningsprojekt, der 
ved hjælp af 6 og 12 måneders opfølgningsstudier 
undersøger langtidseffekten af rehabilitering af 
sclerosepatienter under indlæggelse.

Effekten umiddelbart efter indlæggelse er med 
ledende overlæge Finn Boesens ord ”klokkeklar og 
ren”. Men hvad sker der med effekten over tid, og 
hvad skal der til, for at den varer længst muligt? 
Det er nogle af de spørgsmål, han og det øvrige 
forskerteam har sat sig for at undersøge.

Forskningsprojektet har vakt stor interesse in-
ternationalt. For det er første gang, at den længere-
varende effekt af rehabilitering under indlæggelse 
er blevet målt ved hjælp af et randomiseret, kon-
trolleret studie.

De første resultater er netop publiceret i det 
internationale tidsskrift MS Journal. De viser, at 6 
måneder efter et rehabiliteringsforløb på Sclerose-
hospitalerne har patienterne stadig en højere hel-
bredsrelateret livskvalitet end før indlæggelsen. 
Det gælder fysisk, mentalt (det vil sige psykisk og 
kognitivt) og socialt.

I foråret 2018 offentliggøres de sidste to delstudier. 

På www.sclerosehospitalerne.dk kan du læse den  
første publicerede forskningsartikel oversat til dansk.

Astmamedicin fik hjernelæsioner til at skrumpe
Produktet Ibudilast, der i 20 år har været brugt 
mod blandt andet astma, er blevet testet i et fase 
2-studie med patienter med primær og sekundær 
progressiv sclerose. 

Blandt de 220 patienter med progressiv sclerose 

mindskede Ibudilast hjerne læsioner med knap 50 
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procent i forhold til placebo efter 2 års behandling.
Resultaterne lægger op til, at Ibudilast skal 

undersøges i et afgørende fase 3-studie i nær 
fremtid.
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HAR DU HUSKET DET HELE?
Multipel sclerose er ingen 
hindring for at komme ud og 
opleve verden. Det kræver 
bare lidt ekstra forberedelse.

TEVA DENMARK A/S
Vandtårnsvej 83A / 2860 Søborg
Telefon: 44 98 55 11
Mail: info@tevapharm.dkNOVEMBER 2017 | DK/CPX/2017/0043 | UDGIVET AF TEVA DENMARK A/S

Teva har udviklet en rejsefolder, som hjælper 
dig med at huske det hele både før og under 
rejsen. Desuden indenholder den en 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 eller 
MS-sygeplejerske.

370378_Teva rejsefolder annonce_VINTER_210x148.indd   1 16/11/2017   15.12

Nyt om medicinsk cannabis
Den 1. januar 2018 blev forsøgsordningen med medi-
cinsk cannabis skudt i gang.

Det er nu offentliggjort, hvilke produkter lægerne 
får lov at udskrive, og hvad prisen i første omgang 
bliver.

Men det er slet ikke udelukket, at der kommer en 
tilskudsordning på et tidspunkt, som vil bringe pri-
sen yderligere ned, understregede sundhedsminister 
Ellen Trane Nørby i et interview med Sclerosefor-
eningen midt i december.

Og netop det arbejdede Scleroseforeningen for 
med decemberkampagnen ”Giv en fed”. En mulig 
egenbetaling på flere tusinde kroner er nemlig ikke 

acceptabel efter Scleroseforeningens mening. Derfor 
gav man med kampagnen danskerne mulighed for at 
give CannabisPartnerskaber som julegaver. Over-
skuddet fra kampagnen vil i 2018 blive givet til men-
nesker med sclerose, der selv skal betale deres medi-
cinske cannabis som en del af forsøgsordningen.

Derudover har Scleroseforeningen i december 
været i Israel for at lave en stribe interviews om 
den ordning landet har med medicinsk cannabis til 
blandt andet mennesker med sclerose. Læs artik-
lerne fra turen her:  www.scleroseforeningen.dk/
blad181-Israel

ANNONCE



Støt forskning i sclerose 
med dit nytårsforsæt

2018 har meldt sin ankomst, og har du et nytårsfor-
sæt, kan det nu omsættes til forskning i sclerose. Det 
eneste, du skal gøre, er at starte din egen indsamling, 
hvor du beder familie og venner om at støtte dig i dit 
nytårsforsæt. Uanset om du vil tabe dig, kvitte smø-
gerne, droppe sukkeret, undgå alkohol eller noget helt 
femte, så kan din familie og venner hjælpe dig til at nå 
dine mål for det nye år og samtidig støtte en god sag. 

Alt, du skal gøre, er at gå ind på Scleroseforeningens 
indsamlingsside, indsamling.scleroseforeningen.dk. 
Her opretter du din indsamling med dit nytårsforsæt 
under det indsamlingsevent, som passer til netop dit 
nytårsforsæt. REMA 1000 donerer 1 krone per tabt kilo, 
og vi er sikre på, at dine venner og bekendte også vil 
støtte dig i netop dit nytårsforsæt. Så skynd dig ind og 
kys kiloene/cigaretterne/sukkeret/alkoholen farvel!

Hvilken forskning skal  
Scleroseforeningen  
finansiere?  
Det bestemmer du!
Hvad synes DU, Scleroseforenin-
gen skal forske i? Er der områder 
af sygdommen eller livet med 
sclerose, som du synes skal 
undersøges nærmere? 
  Scleroseforeningen har ved-
taget, at der skal oprettes en 
ekstra forskningspulje, som skal 
støtte forskningsprojekter, der 
ligger uden for det område, som 
den nuværende forskningspulje 

primært finansierer. Det drejer sig 
om traditionel, læge videnskabelig 
forskning. Der går ikke midler fra 
den nuværende forskningspulje 
til det nye initiativ. 
  Den nye pulje vil kunne støt-
te forskning i alt: fra livskvalitet 
til alternativ behandling, kost, 
træning, de psykiske aspekter af 
sygdommen og livet som pårø-
rende … 

  Så hvad synes du, sclerose-
forskningen i fremtiden skal have 
fokus på? Hvad er vigtigt for dig 
som medlem af Scleroseforenin-
gen?
  Gå ind på siden her og skriv et 
par linjer om din idé: 

www.scleroseforeningen.dk/
blad181-ideer

LEV MED
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Speciel invitation til 
Scleroseforeningen
En speciel invitation fra Ankestyrel-
sen gav i efteråret Scleroseforeningens 
socialrådgivere mulighed for at dele de 
frustrationer, som flere af foreningens 
medlemmer oplever, når Ankestyrelsen 
kommunikerer til dem. 

Invitationen var sendt ud til tre kritiske 
stemmer, en advokat, en borgerrådgiver 
og Scleroseforeningen, og indbød dem 
til at tale foran 400 ansatte til en intern 
personalekonference i Ankestyrelsen.

De tre kritikere fik hver syv minutter 
og en efterfølgende debat til at pege på 

kritikpunkter i styrelsens kommunikati-
on til borgerne. 

”Normalt er kritiske borgerstemmer 
udefra ikke noget, Ankestyrelsen gør sig 
særlig meget i at behandle på sin interne 
personalekonference. Men tidligere på 
året gennemførte de en undersøgelse, 
der viste, at borgerne var den gruppe, der 
var mest utilfreds med kommunikatio-
nen fra styrelsen. Så de ville gerne finde 
ud af, hvordan de får borgeren mere i 
centrum,” forklarer Scleroseforeningens 
socialrådgiver Camilla Beyer-Nielsen.

Sclerose-
foreningens 
sodicalråd-
giver Camilla 
Beyer-Nielsen, 
som fik taletid 
på Ankestyrel-
sens personale-
konference.

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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13 millioner  
til forskning  
på fire år

AF: STINE RØPKE LINDRUP

Du ved sikkert allerede, at Scleroseforeningen 
hvert år sender millioner af kroner afsted til 
forskning. Men vidste du, at en stor del af 

pengene kommer fra vores forskellige velgørenheds-
events? Og at det i høj grad er takket være frivillige 
kræfter, at det lykkes os at samle så mange penge 
ind hvert år? Hvordan det hænger sammen, kan du 
blive klogere på lige her.

Måske har du hørt sætninger som ”Vi cykler for en 
verden uden sclerose” og ”Danmarks længste vel-
gørenhedsløb” før. I Scleroseforeningen arrangerer 
vi nemlig hvert år en række sportsevents, som alle 
sammen har det til fælles, at deltagerne skal samle 
penge ind til forskning i sclerose for at være med. 

Det betyder, at hundredvis af frivillige ildsjæle 
bruger deres fritid på netop vores sag: En verden 
uden sclerose. Og de mange timers arbejde med fun-
draising gør virkelig nytte. Siden 2015 har deltagerne 
i vores forskellige events tilsammen indsamlet tæt 
på 13 millioner kroner til forskning i sclerose. 

”Vi stræber efter at skabe events, som både giver 
deltagerne en oplevelse for livet og bidrager til vigtig 
forskning i sclerose. Vi favner bredt, men skiller os 
samtidig ud fra mængden af velgørenhedsevents. 
Mange deltagere har en direkte relation til sclero-
se, mens andre tiltrækkes af selve den sportslige 
udfordring. Vi skaber derfor samtidig en anledning 
til at sprede budskabet om sclerose i kredse, som 
vi normalt ikke har held til at få i tale,” forklarer 
Mette Hjulmand Leonhard-Hjorth, der er ansvarlig 
for Scleroseforeningens events.

Gengangere og nye ansigter

I år har vi premiere på en række nye events, som skal 
være med til at rykke os endnu tættere på en verden 
uden sclerose. Og så gentager vi selvfølgelig også 
de mere etablerede events som Cykelnerven og MS 
BIKE. Fælles for dem alle er, at hver eneste deltager 
forpligter sig til at samle penge ind, så vi igen i år 
kan sende millioner af sted til forskning i sclerose.

Kender du en, der er bidt af sportslige udfor-
dringer, eller har du selv mod på at stille op til et 
cykel løb? Eller har du mere lyst til at være med i et 
hyggeligt velgørenhedsarrangement, hvor du kan 
tage familie og venner med? Du kan også være med 
som frivillig i en by tæt på dig, når de mange events 
kommer rundt i landet. Her få du i hvert fald det 
fulde overblik over Scleroseforeningens events i år. 
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Scleroseforeningens velgørenhedsvents 2018
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MS BIKE
MS BIKE er Dan-
marks længste 
cykelløb. I maj 
sender vi cirka 150 
spændte cykelryt-
tere af sted på en 
cykeltur, de aldrig 
vil glemme. PÅ MS 
BIKE skal deltagerne 
cykle en stafet på 
ikke mindre end 737 
kilometer fra Køben-
havn til Skagen, og 
de gør det til fordel 
for en verden uden 
sclerose. Løbet er 
fordelt på 15 etaper, 
og hvert hold skal 
gennemføre  
på højst 30 timer. 
Løbet er gratis at 
deltage i, og alle 
indsamlede midler 
går til forskning. 

MS WALK 
Gå med på MS 
WALK i efter-

årsferien 2018 og 
støt forskning i 
sclerose. Til efteråret 
har Scleroseforenin-
gen premiere på MS 
WALK, hvor du kan 
tage hele familien 
med på en ufor-
glemmelig gåtur ved 
Danmarks kyster.  
Vi arrangerer MS 
WALK en række 
steder i landet.  
Vi håber, at du har 
lyst til at gå med.  
For hvert eneste 
skridt tæller, når  
vi sammen går for 
en verden uden 
sclerose. 

MS RUN 
MS RUN 100 er 
en spændende 

løbeudfordring. I 
foråret skal deltager-
ne løbe en stafet på 
100 km på højst 10 
timer. Man kan både 
stille til start i Køben-
havn og Aarhus. Man 
kan også spare 
kræfterne til efter-
året og vælge den 
udvidede version MS 
RUN 336. Her skal 
man løbe en distan-
ce på 336 km på 
højst 36 timer. Løbet 
er fordelt på 16 
etaper med start i 
København og mål i 
Blåvandshuk, og 
distancen svarer til 8 
ma ratonløb i ét løb. 

MS CHARITY
MS Charity er 
for dig, som 

planlægger en 
udfordring på egen 
hånd. I Sclerose-
foreningen er vi så 
heldige, at vi hvert år 
får mange henven-
delser fra ildsjæle, 
som i løbet af året 
har sat et mål om at 
svømme, løbe eller 
gå en given distance 
og samtidig ønsker 
at samle penge ind. 
Derfor har vi skabt 
MS Charity, som gør 
det nemt at knytte 
en indsamling til sin 
personlige aktivitet.

CYKELNERVEN
Cykelnerven er 
Danmarks hårdeste 
velgørenhedsevent 
på to hjul. I år sender 
vi 250 dedikerede 
cykelmotionister af 
sted til Pyrenæerne 
i Frankrig, hvor de 
skal køre nogle af de 
allermest afgørende 
bjergetaper fra årets 
Tour de France. Hver 
deltager skal inden 
afrejse indsamle 
15.000 kroner til 
forskning i sclerose. 
Cykelnerven indta-
ger de franske bjerge 
den 13.-17. juni.

Vil du vide mere?
Besøg os på www.mschallenge.dk og www.cykelnerven.dk eller find os på Facebook.



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

Førsteklasses ferie uden forhindringer
- krydret med aktiviteter og fællseskab

I Dronningens Ferieby møder I enestående natur så langt øjet ræk-

ker. Skoven, stranden og heden er vores nærmeste naboer – og de 

44 feriehuse er ”indbygget” i denne skønne natur – kun få meter 

fra det smukke Kattegat. Husene er er topmoderne, flot indrettet 

og rummer handicapvenlige finesser, som gør opholdet nemt og 

ukompliceret. Feriebyen råder desuden over hjælpemidler, hvis I har 

behov for fx loftlift eller el-crosser.

Vinterferie - uge 7
Vi tilbyder et hav af aktiviteter året rundt - fx er vinterferien i uge 7 

en oplagt mulighed for samvær med hele familien.

4 overnatninger for op til 5 personer kr. 2.370,-/1.185,-*

1 uge for op til 5 personer kr. 3.495,-/1.748,-*

*Feriebylegat kan søges af medlemmer med sclerose

Weekend med 
forplejning
En dejlig weekend hvor vi 

kombinerer traditionel ferie-

hushygge med forplejning.

Der er musik og dans lørdag. 

Prisen er inkl. forplejning.

Sommerhøjskole
Er du til solskins-øl på den 

smukkest beliggende badebro, 

grillaften med Jazz eller yoga? 

Kom med på vores populære 

sommerhøjskole 2018.

2 overnatninger kr. 1.650,-

Uge 25 kr. 6.589,-

16. - 18. marts 2018

26. – 28. oktober 2017

Uge 25: 15. - 22. juni 2018

Malekursus
En weekend med maleun-

dervisning hvor du svinger 

penslen og hygger med andre 

kreative sjæle.

10 timers kursus kr. 995,- pr. pers.

2 overnatninger fra kr. 1.580,-

9. - 11. marts 2018

31. august - 2. september 2018

Rideferie
Grib tøjlerne og tag familien 

med. De af jer, der har lyst til at 

prøve kræfter med de søde og 

rolige heste, rider et par timer 

hver dag.

Rideundervisning kr. 800,- pr. pers.

3 overnatninger kr. 2.315,-

26. - 29. april 2018

20. - 23. september 2018

Se mere på dronningensferieby.dk 

Hyggelige
temaferier

2018 

PRIS PR. 
PERSON 

PRIS PR. HUS FOR 
OP TIL 5 PERSONER



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,  
ledende psykolog
 Michael Nissen
 Dorte Larsen 
 Helle Gry Pedersen 
 Julie Sigsgaard
 Yvonne Damm Mønsted 
 Anne Marie Troensegaard
 Merete Holm Bangsø
 Birgit Nilsson
 Margrethe Jungersen

 Anette Refsgaard Olsen
 Karen Nielsen

36 46 36 46
DAGLIGT 11-12

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,  
Formidler også kontakt 
til psykologen
 Marian Susse Knudsen
 Inger Johnsen
 Mette Mathiasen
 Dorrit Due 
 Lotte Rørstrøm

 Annette Køhler 
 Camilla Beyer-Nielsen 
 Janni Jensen 

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

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

70 20 36 46
MAN.-FRE. 17-20

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

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

Er et halvt liv  
også et liv  
værd at leve?

Selvom jeg elsker efteråret og den måde, 
farverne i naturen nærmest føles magiske 
på, så er det også den tid på året, hvor min 

krop langsomt begynder at falde fra hinanden.
Og den sidste måned har jeg været mere på 

langs end oprejst.
Få gange afbrudt af en nærmest manisk ad-

færd, hvor jeg har pisket mig selv til at gøre 
noget produktivt.

Noget, der kan ”forsvare” min eksistens.
For lige nu er det nok det, jeg kæmper al-

lermest med – min ret til at være til, de dage 
hvor jeg intet kan.

Jeg indrømmer gerne, at jeg i mange år har 
pakket min usikkerhed ind ved at være noget 
for andre eller ved at gøre noget godt, noget 
produktivt, ved at få andre til at føle sig godt 
tilpas eller lave noget med mine hænder.

På dage – som der desværre har været en 
del af den sidste måned – hvor jeg har haft så 
mange smerter og kramper, at jeg nærmest kun 
er stået op for at opfylde mine dyrs behov og 
derefter er faldet omkuld igen – har jeg virkelig 
kæmpet meget med en følelse af at stå parkeret 
på den anden side af livet.

Og selvom jeg dagligt både mediterer og dyr-
ker yoga, kæmper jeg med at rumme de mørke, 
tunge følelser og sorgen over kun at kunne gøre 
ting halvt og hele tiden skulle vælge det ene 
eller det andet.

Jeg ved, der er mange kronikere, der kæmper 

med nogle af de samme følelser – vreden, ir-
ritationen, frustrationen over, at det skal tage 
tre skide dage at gøre rent i stedet for én!

Ensomheden i at stå alene med en sygdom, 
der viser sig på måder, som er umulige at forstå 
eller forklare.

Og derfor skriver jeg dette, selvom jeg har 
kæmpet med at få ordene frem.

For du er ikke alene, og det er ikke forkert 
at føle sig ked af det, når man har ondt, eller 
at føle sig udenfor, når der er ting, man må 
sige nej til.

Jeg ser dig, og jeg forstår. 

PS. Jeg kan i den grad anbefale den app, der hed-
der Insight Timer. Det er en meditationsapp med 
små øvelser og guidede meditationer. Min favorit 
hedder ”I would like to give you permission”.  
Det har hjulpet mig rigtig meget at være udenfor i 
naturen med den i ørerne på de tunge dage.

Sarah er en  
grøntsagsspisende 
dyrerettigheds-
aktivist bosat på 
Vesterbro. 
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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 

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

Hou Søsportcenter



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. 

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 finde 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.

MERCK 
støtter 
MS sagen

Jeg ønsker, at folk ser mig som mennesket og ikke som diagnosen
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