
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 

 
Livet med Multipel Sclerose 

En antropologisk undersøgelse af (egen)omsorg i hverdagslivet med sygdommen. 
 

Projektperiode: 1. januar 2019 - 30. september 2019 
Forankret hos: REPHA- Videnscenter for rehabilitering og palliation  

Finansieret af: Scleroseforeningen 
 
Diagnosen Multipel Sclerose (MS) medfører særlige udfordringer for menneskers hverdagsliv, fordi den ofte 
stilles i en ung alder. Den kan fremskynde både personlige, sociale, økonomiske og livsstilsmæssige 
overvejelser mange år tidligere, end en person måske har forestillet sig. Netop det individuelle perspektiv på 
det at leve med MS er ret uudforsket. 
 

Dette videnskabelige forskningsprojekt vil undersøge, hvilke strategier og aktiviteter, som mennesker 
med MS og deres nærmeste sætter i værk for at kunne leve et godt liv. 

 
Har du lyst til at deltage i en interviewsamtale, og er du mellem 18-50 år? 

 
Vi vil tale om, hvordan du håndterer din sygdom i din hverdag. 

Bl.a. vil vi gerne tale om, hvordan dine daglige aktiviterer måske ændres, afhængig af hvordan sclerosen 
påvirker dig, og hvordan du vælger at trække på støtten fra din familie og og dit netværk. 

 
Ud over at dele dine oplevelser og erfaringer med os, håber vi, at du har lyst til at medbringe nogle 
udvalgte fotos, som viser nogle af de hverdagssituationer, som er vigtige for dig i forhold til din oplevelse af 
at passe på dig og være god ved dig selv. Disse fotos kan evt. indgå i dele af samtalen. 
 
Interviewet vil blive gennemført af en forsker, som selv har sclerose. 
 
Samtalen varer 1-1½ time, og det er frivilligt at deltage. Du vil være anonym og således ikke blive bedt om 
at afgive personlige oplysninger, og det, du siger i samtalen, vil ikke kunne føres tilbage til dig. Interviewet 
vil blive gemmenført, der hvor du ønsker det, enten hjemme hos dig, i et mødelokale vi stiller til rådighed 
eller et sted, som du vælger.  
 

Vi håber, at du har lyst til at deltage. 
 

Tilmelding skal ske til: Jeanet Lemche på telefon 2071 2677 eller mail jeanet.lemche@rsyd.dk. Har du 
yderligere spørgsmål til projektet og til hvordan interviewsamtalen gennemføres, er du ligeledes velkommen 
til at kontakte Jeanet Lemche. 
 

Med venlige hilsner 
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