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Jeg har mødt Kåre Laursen et hav af gange til 
diverse møder i foreningen, men jeg har aldrig hørt 
hans historie. Det gjorde jeg, da jeg interviewede 
ham til ”Min sclerose” på side 42. Det var en god 
oplevelse at møde en, der på sin egen rolige og 
velafbalancerede facon udlever sin egen leveregel, 
nemlig en tro på, at det hele nok skal gå.”

Kommunikationschef Peter P. Christensen om interviewet  
med Kåre Laursen, som du kan læse på side 42. 
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Illustration: Claus Bigum TEMA

TEMA
OM RESSOURCE- 
MANGEL
Landets scleroseklinikker er hårdt pressede. Det betyder, 
at de ikke lever op til kravene om behandling af patienter 
med attakvis sclerose, og at de afslutter patienter med 
progressiv sclerose. Læs med på de følgende sider.
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TEMA

RESSOURCEMANGEL  

 PÅ LANDETS 
 SCLEROSE-
 KLINIKKER
Scleroseklinikkerne landet over er hårdt pressede, og det går ud 
over patienterne. Her kan du læse mere om to af de udfordringer, 
scleroseklinikkerne oplever i deres daglige arbejde. 

UDFORDRING 1:
Travlheden på klinikkerne kan eksempelvis ses i den nyeste 
rapport fra Sclerosebehandlingsregisteret, som dækker over år 
2016 til 2017. Rapporten viser, i hvor høj grad landets sclerose-
klinikker lever op til fem specifikke krav til kontrol af sclerose-
patienter. Og det viser sig, at klinikkerne på landsplan kun lever 
op til tre ud af de fem opstillede krav. 

Klinikkerne lever ikke op til disse to krav:
1. Årlig MR-scanning af patienter i andetvalgsbehandling.
2. MR-scanning inden start af andetvalgsbehandling.
Du kan læse mere om, hvorfor scanningerne er vigtige på 
næste side.

Siden sidst 
Desværre er udfordringerne ikke noget nyt. Når man sammen-
ligner den seneste rapport med rapporten fra året før, er der 
en generel tilbagegang på alle punkter undtagen ét. 
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Af Cæcilie Dohn Christensen • Illustration: Claus Bigum TEMA

UDFORDRING 2: 
 
Også de progressive patienter mærker ressource-
manglen på de danske scleroseklinikker. I en årrække 
er de nemlig i stigende grad blevet sorteret fra på 
scleroseklinikkerne. 

Det skyldes, at der endnu ikke er frigivet medicin 
til behandling af progressiv sclerose. Derfor priorite-
rer scleroseklinikkerne i disse pressede tider patien-
ter med attakvis sclerose, som kan startes op i eller 
allerede får sygdomsdæmpende behandling. Ifølge 
en undersøgelse foretaget af blandt andet Sclerose-
foreningen fra foråret 2018, er det kun omkring 40 
procent af patienterne med progressiv sclerose, der 
bliver fulgt på scleroseklinikkerne.

HVAD MENER  
SCLEROSE- 
FORENINGEN?
”Det er stærkt problematisk, at 
ressourcemanglen på sclero-
seklinikkerne betyder, at der 
er patienter, som risikerer en 
unødvendig forværring af deres 
sygdom. Og at der er patienter, 
som ikke får den behandling, de 
kunne have fået, hvis klinikkerne 
havde de rette ressourcer,” siger 
direktør i Scleroseforeningen 
Klaus Høm og fortsætter:

”Det er også derfor, at Sclero-
seforeningen gennem lang tid 
har arbejdet på en helhedsplan 
for sclerosepatienter. Med den 
kan vi forhåbentlig komme 
nogle af problematikkerne på 
scleroseklinikkerne til livs. Det er 
det, vi kæmper for.”

Helhedsplanen kan du læse 
mere om senere i temaet.

HVORFOR ER  
UDFORDRINGERNE  
PROBLEMATISKE?
”Generelt set er det altid bekymrende, 
hvis kvaliteten af patienternes behand-
ling falder. MR-scanningerne er en vigtig del af vurderingen af, om 
en behandling er effektiv. Hvis der ikke bliver holdt øje med det, 
får patienten heller ikke mulighed for at skifte til en mere effektiv 
behandling. Og så risikerer man, at der kommer varige følger,” siger 
Per Soelberg, professor på Rigshospitalets scleroseklinik, om de 
manglende MR-scanninger. 

Han forklarer dog, at manglende registrering og minimalt forsin-
kede scanninger også kan være medvirkende til, at resultaterne ser 
ud, som de gør. 

Når blikket rettes mod patienter med progressiv sclerose, hvor kun 
40 procent følges på scleroseklinikkerne, mener Per Soelberg også, at 
der er plads til forbedring. Han understreger, at det er en trist statistik.

”Jeg synes, at alle patienter, som gerne vi tilses på klinikkerne, skal 
have muligheden for det. Uanset om man har attakvis eller progres-
siv sclerose. Selvom der endnu ikke er en godkendt sygdomsdæm-
pende behandling til patienter med progressiv sclerose, er der stadig 
en masse symptombehandlinger. Og vi kan ikke hjælpe de patienter, 
vi ikke ser,” forklarer han.

MERE PÅ DE  
NÆSTE SIDER
På de næste sider kan du møde 
Peter Klemens, som har mærket 
scleroseklinikkernes travlhed på 
egen krop. Og så kan du læse 
beretningen om en løsning, der 
forhåbentlig kan lette noget af 
arbejdsbyrden på klinikkerne 
landet over. 
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TEMA  Af Cæcilie Dohn Christensen

Travlhed på 
scleroseklinikkerne 
i Danmark betyder 
nogle steder, at 
ventetiderne til de 
årlige kontroller 
for patienter med 
progressiv sclerose 
trækker ud. En af 
dem, der har oplevet 
ventetiden på 
egen krop, er Peter 
Klemens. Sidst han 
skulle til kontrol, 
måtte han vente i et 
år og syv måneder. 

”Kontrollerne er min 
garanti for, at jeg ikke bare 
er overladt til mig selv”

Peter skubber sin rollator 
tværs gennem den lyse stue 
i Nordjylland. En lille kop 

kaffe balancerer på hjælpemidlets 
sorte sæde. Hans gang er langsom, 
og balancen er afhængig af støtten 
fra rollatoren. Hvert skridt sætter 
bølgegang i den koffeinholdige 
drik i koppen, som Peter forsigtigt 

flytter til spisebordet. Med et smil 
undskylder han flere gange, at 
turen fra køkkenet har taget ham 
så lang tid. 

Kontrollernes betydning
Peter er 42 år og har levet med 
sclerose i 14 af dem. Sygdommen 
startede som attakvis sclerose, 

men siden 2014 har diagnosen 
heddet sekundær progressiv 
sclerose. Det har for Peter betydet, 
at han ikke længere kan få medicin 
mod sygdommen. Og netop derfor 
synes han, at det er endnu mere 
frustrerende, når ventetiden til 
kontrollerne på scleroseklinikken 
bliver for lang. 

8 • MIT LIV MED SCLEROSE · NR. 1 · 2019
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Jeg føler, at 
besøgene på 

klinikken er 
noget af det 

eneste, jeg kan 
stille op mod 
min sclerose.

”Jeg føler, at besøgene på kli-
nikken er noget af det eneste, jeg 
kan stille op mod min sclerose. Jeg 
ville ønske, at jeg kunne få noget 
medicin mod den, men det er ikke 
muligt. Derfor betyder de årlige 
kontroller rigtig meget – for her 
bliver der holdt øje med min syg-
dom,” siger han. 

Tryghed fylder mest
De seneste år er sclerosen begyndt 
at fylde mere og mere i Peter og 
hans families liv. Derhjemme står 
konen for stort set alt det praktiske. 
Og på arbejdsfronten er han også 
udfordret. Lige nu er han sygemeldt 
fra sit fleksjob på den arbejdsplads, 
hvor han har arbejdet i 23 år. 

”Jeg kan jo godt se, at det går 

den forkerte vej på EDSS-skalaen, 
hver gang jeg er til kontrol på kli-
nikken. Men det giver mig alligevel 
en tryghed, at der er noget fagper-
sonale, som holder øje med mig, 
og hvordan min sclerose udvikler 
sig,” siger han. 

Og netop tryghed er et ord, der 
dukker op igen og igen, når Peter 
fortæller om vigtigheden af at 
komme til kontrol, når man har 
progressiv sclerose. 

”Kontrollerne er jo min garanti 
for, at jeg ikke bare er overladt til 
mig selv med en sygdom, som kun 
går én vej.”

Det gør en forskel
Ud over at besøgene på sclerose-
klinikken giver Peter en følelse 

af, at nogen holder hånden under 
ham, gør de også en helt praktisk 
forskel. Selvom han ikke kan få 
behandling for sin progressive 
sclerose, får Peter nemlig symp-
tomdæmpende medicin. Og det er 
til kontrollerne, der bliver holdt øje 
med effekten af den. 

”Den medicin, jeg tager, hjælper 
rigtig meget på mine symptomer. 
Så det gør en forskel, når man er 
opdateret på, hvad der findes af 
medicin, og i hvor høj grad det 
hjælper,” siger han. 

Kilden til viden
Besøgene på scleroseklinikkerne 
og enkelte ophold på sclerose-
hospitalerne er den eneste kontakt, 
Peter har, med fagpersoner, der  
har specifik viden om sclerose. 
Resten af tiden har han kontakt 
med sin praktiserende læge. 
”Min læge er rigtig god, men jeg 

kan jo godt mærke, at han ikke er 
specialiseret inden for sclerose. 
Så kontrollerne på scleroseklinik-
kerne er min eneste måde at få 
information om sygdommen – ud 
over Netdoktor. Og det er næsten 
aldrig en god idé at søge der,” små-
griner han.

Peter understreger, at han har 
fuld forståelse for, at der er travlt 
på scleroseklinikkerne. Men alli-
gevel føler han sig magtesløs på 
grund af de ventetider, der let kan 
blive en følge af travlheden. 

”Jeg kan da godt frygte, at der 
kommer til at gå lige så lang tid 
som sidst, før jeg kommer til 
kontrol igen. Det ville jeg godt nok 
være ked af,” siger han. 
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TEMA  Af Peter P. Christensen • Illustration: Claus Bigum

Løsninger på vej
Scleroseforeningen har arbejdet hårdt i mange år for 
at få en helhedsplan på scleroseområdet. Pengene til 
den er nu bevilget, og arbejdet er gået  
i gang. Læs med her ...

Helhedsplan – hvad 
er det?
En helhedsplan er en plan for 
hele scleroseområdet. Der kig-
ges på en række velkendte pro-
blemer, og der lægges en plan, 
som skal løse de problemer, der 
er dokumenteret gennem flere 
undersøgelser. 

I aftalen om helhedsplanen 
hedder det, at ”helhedsplanen 
skal styrke scleroseområdet i 
relation til medicinsk behand-
ling, rehabilitering, forebyggelse/
træning med henblik på at sikre 
et højt ensartet behandlingsni-
veau på tværs af landet”.  

Sagt på en anden måde er en 
helhedsplan en plan for, hvor-
dan man kan løse problemerne. 
Og til det er der altså afsat 38,7 
millioner over 4 år. 

Der mangler 
ressourcer på 
scleroseklinikkerne 
– hvordan kan det 
løses?
I sommer i år bevilgede Folke-
tinget 38,7 millioner kroner til 
en helhedsplan for scleroseom-
rådet. Det er en mærkesag for 
Scleroseforeningen, der gen-
nem mange år har arbejdet for 
et løft af området. Pengene er 
afsat over en 4-årig periode, og 
netop i disse måneder drøfter 
Scleroseforeningen med Sund-
hedsministeriet og andre rele-
vante parter, hvordan pengene 
skal bruges. 

Vi foreslår derfor, 
at helhedsplanen 
skal indeholde, 
at alle med alle 
former for sclerose 
skal tilses mindst 
én gang om året af 
en specialist. 
Klaus Høm, direktør i 
Scleroseforeningen

Hvad håber vi, der 
kommer til at ske?
Scleroseforeningen foreslår, at 
midlerne i helhedsplanen bru-
ges til flere ting.

Der er i dag 14 scleroseklinik-
ker, og et af de helt store pro-
blemer er, at 60 procent af alle 
med progressiv sclerose IKKE 
ses løbende på en klinik. 

Fordi de i dag ikke får nogen 
medicinsk behandling, så ind-
kaldes de ikke til kontrol – og 
reelt er de overladt til sig selv 
med deres sclerose. 

”Det er helt umenneskeligt. Vi 
foreslår derfor, at helhedsplanen 
skal indeholde, at alle med alle 
former for sclerose skal tilses 
mindst én gang om året af en 
specialist. Desværre er der man-
gel på neurologer i Danmark, 
men vi foreslår, at en opnorme-
ring af sclerosesygeplejersker 
kan afhjælpe problemet, og at 
indsatsen for patienter med 
progressiv sclerose samles fem 
steder i landet. Desuden foreslår 
vi, at nogle af midlerne bruges 
til at holde ventelisterne nede 
på sclerosehospitalerne. Begge 
tiltag vil gavne både patienter 
med attakvis og patienter med 
progressiv sclerose,” siger direk-
tør i Scleroseforeningen Klaus 
Høm.

Hvornår bliver det 
bedre?
Det er meget svært at svare 
på. I december 2018 indledtes 
forhandlingerne om, hvordan 
helhedsplanen skal se ud. Et 
realistisk bud er, at der fra og 
med midten af 2019 vil ske for-
bedringer på scleroseområdet. 
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Følg MS Sagen  på Facebookog del dine forslag,  der giver MS patienter  en bedre hverdag

• Bedre kendskab til MS
• Værktøjer som understøtter bedre hukommelse, 

koncentration og planlægning
• Undervisning i yoga 
Disse projekter er inspireret af forslag fra 
patienter og pårørende.

MERCK
støtter
MS sagen

“Jeg ønsker,  
at flere 

forstår MS”
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MÆRKESAG   Af Peter P. Christensen • Foto: All Over Press

VI KÆMPER FOR

hurtig adgang

 til ny medicin1. HVAD ER 
PROBLEMET?
For præcis ét år siden – den 14. 
januar 2018 – godkendte det euro-
pæiske lægemiddelagentur EMA 
den første medicin nogensinde til 
behandling af primær progressiv 
sclerose. Medicinen vil have virk-
ning for en mindre undergruppe 
af patienterne – og studier viser, 
at den især har virkning for yngre 
patienter under 55 år med høj 
sygdoms aktivitet. 

Men medicinen er ikke kommet 
danske patienter til gode endnu. 
Sagen er røget frem og tilbage i det 
danske Medicinråd siden. Medicin-
rådet blev etableret 1. januar 2017 
og skal vurdere, om nye lægemidler 
kan anbefales til behandling, og om 
midlerne er prisen værd. Diskus-
sionen i Medicinrådet går på, om 
medicinen har en såkaldt ”klinisk 
merværdi”. Altså om den virker 
bedre end andre midler og bedre 
end ingenting. 

2. HVAD MENER VI?
Når der er tale om en gruppe 
af patienter, som der i dag slet 
ikke findes nogen behandling 
til, så er en diskussion om lille 
eller stor ”klinisk merværdi” 
ligegyldig. Så kan det kun gå for 
langsomt med at få godkendt 
behandlingen, så patienterne 
kan få gavn af den. Når medi-
cinen er godkendt af EMA, når 
medicinen har en dokumenteret 
virkning og klinisk merværdi, så 
er det uacceptabelt, at patien-
terne skal vente mere end et år 
på at få behandlingen. 

w Du kan løbende læse mere 
om sagen på vores hjemme-

side www.scleroseforeningen.dk

3. HVAD GØR VI?

Vi går på barrikaderne for at få medicinen godkendt, 
jo hurtigere, jo bedre. Vi har klaget til Medicinrådet og 
har appelleret til producenten om at sænke prisen. Vi 
har rejst sagen i medierne og for politikerne. Vi har ikke 
nogen formel magt til at ændre sagen, men vi kæmper og 
råber op, så højt vi kan. Det her er en sag, hvor vi vil gøre 
alt for at være patienternes vagthund.
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MS BIKE er 
blevet en fælles 

hjertesag for 
os. Vi cyklede 
for sagen, for 

Thomas og for 
oplevelsen.” 

Læs hele Mogens Larsens historie på næste opslag. 
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DET SKER  

Jeg cykler for at  
støtte den forskning, 
som hjælper min søn 

Mogens og 
Hanne ved 
målstregen  
i Skagen 
maj 2018.
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Af Stine Røpke Lindrup • Foto: Privatfoto og Søren Skarby DET SKER

Hvad gør man, når ens voksne søn pludselig 
får en kronisk sygdom? Hvordan hjælper man 
bedst? Og hvad kan man egentlig bidrage med? 
Det var spørgsmål som disse, der meldte sig hos 
77-årige Mogens Larsen fra Svendborg, da hans 
søn Thomas pludselig fik konstateret sclerose i 
slutningen af 2017. For Mogens var svaret enkelt:  
Jeg må gøre noget!

MS BIKE CYKLER 
FOR EN VERDEN 
UDEN SCLEROSE
Startskuddet til MS Bike 2019 
lyder 4. maj på Amager Strand  
i København med målstreg i 
Skagen. 

Deltagerne har 30 timer til at 
tilbagelægge de 743 kilometer.

Skaffer forskningsmidler
Deltagerne i MS Bike samlede 
sidste år mere end 600.000  
kroner ind.

Det beløb skal deltagerne i  
MS Bike 2019 forsøge at overgå.

Hvem cykler med?
MS Bike er både for ekstrem
cykelryttere og helt almindelige 
cykelentusiaster. Blandt del
tagerne er der hvert år mange 
pårørende til mennesker med 
sclerose. 

Det er antallet af ryttere på 
holdet, der afgør, hvor mange 
kilometer hver deltager skal til
bagelægge. Jo flere man er på 
holdet, des færre kilometer skal 
man kunne kæmpe sig igennem.

w Læs mere på  
www.mschallenge.dk

T ilbage i 2017 oplevede 
Mogens’ søn Thomas 
plud selig symptomer som 

tale- og gangbesvær. På Glostrup 
Hospital kunne lægerne hurtigt 
konstatere, at han havde sclerose. 
For Mogens og hans hustru,  
Hanne, kom beskeden som et  
chok, men den nye virkelighed  
fik dem straks til at handle.

”Vi meldte os ind i Sclerose-
foreningen, da Thomas fik sin 
diagnose. Kort tid efter læste jeg 
om MS Bike i medlemsbladet, og 
den chance for at støtte forskning 
kunne jeg ikke lade fare. Som ung 
kørte jeg konkurrencecykling. De 

sidste 20 år har jeg kørt motions-
cykling og er stadig i god form, så 
det var en udfordring, jeg måtte 
være en del af. Samtidig ser det 
ud til, at den behandling, min 
søn er startet på, har en positiv 
effekt. Behandlingen er stadig ny i 
Danmark og et godt bevis på, hvor 
vigtigt det er, at der fortsat forskes 
i sygdommen. Så det ville jeg gerne 
være med til at støtte,” fortæller 
Mogens om baggrunden for sin 
deltagelse i MS Bike 2018.

Mogens' hustru Hanne bakkede 
op om beslutningen, og sammen 
gik de i gang med at samle et hold 
og skaffe sponsorer.

Samlede 115.000 kroner ind 
Mogens og Hanne lykkedes med 
at samle et fantastisk storhold, 
kaldet Team T, på 18 deltagere. 
De delte etaperne mellem sig og 
samlede mere end 115.000 kroner 
ind – det største beløb blandt alle 
holdene, der deltog. 

Ud over Mogens deltog mange 
andre, som har medvirket til, 
at MS Bike på få år er blevet en 
af Scleroseforeningens største 
succeser. Mere end 170 dedikerede 
cykelryttere kører hvert år i maj 
fra København til Skagen for en 
verden uden sclerose. 
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SCLEROSEFORENINGENS TILBUD  

DET FÅR DU
Det koster 360 kr. om året at være 
medlem af Scleroseforeningen 
og 535 kr. for et husstands-
medlemsskab. Men hvad får du 
egentlig for dine medlemskroner? 

LÆGE
Stil spørgsmål til 
Scleroseforeningens 
egen læge. 

w
scleroseforeningen.dk/ 
læge

SOCIALRÅDGIVER
Få konkret rådgivning 
og en vurdering af  
din sag.  

w
scleroseforeningen.dk/ 
socialrådgiver

PSYKOLOG
Tal med en af vores 
psykologer om det, der 
føles svært. 

w
scleroseforeningen.dk/
psykolog

INFORMATØRER
Book en gratis infor
matør til at fortælle om 
livet med sclerose. 

w
scleroseforeningen.dk/
informatør

CAMPS
Deltag i spændende 
camps og aktivitets-
weekender. 

w
scleroseforeningen.dk/
camps 

KURSER OG 
MØDER
Bliv klogere på dig 
selv, dit parforhold,  
sygdommen og  
seneste forskning.

w
scleroseforeningen.dk/
kursus

LOKALE 
AKTIVITETER
Få adgang til faglige og 
sociale aktiviteter i dit 
lokalområde. 

w
scleroseforeningen.dk/
aktivitet

NYHEDER
Få sidste nyt om forsk-
ning og behandling. 
Læs mere her:

w
scleroseforeningen.dk/
nyheder

LEGATER
Søg et af Sclerose
foreningens legater.

w
scleroseforeningen.dk/
legat

FERIE OG REJSER
Tag med på rejser til-
passet mennesker med 
sclerose. 

w
scleroseforeningen.dk/ 
rejser  

ADVOKAT
Få gratis advokatbistand 
i sager relateret til  
sclerose. 

w
scleroseforeningen.dk/
advokat

MEDLEMSBLAD
Fire gange årligt lander 
medlemsbladet i din 
postkasse. 

w
scleroseforeningen.dk/
blad

KONTAKT
Du kan altid ringe til 
Scleroseforeningen 
mandag-torsdag kl. 8-16 
og fredag kl. 8-14 på

36 46 36 46

DRONNINGENS 
FERIEBY
Som medlem har du 
mu lighed for at holde 
ferie i feriebyen til  
halv pris. 

w
scleroseforeningen.dk/ 
ferieby

SCLEROSELINJEN
Tal med et andet men
neske med sclerose 
– uden for ”almindelig 
åbningstid”. 

w
scleroseforeningen.dk/
linjen

NETRÅDGIVNING
Næsten 20 eksperter 
svarer på spørgsmål om 
livet med sclerose.

w
scleroseforeningen.dk/
netrådgivning

LÆS MERE ONLINE
Vi udvider løbende vores palet af medlemstilbud. 
Hold dig opdateret og læs meget mere om alt  
fra  gratis psykologbistand til camps, kurser og  
rejser her:

w scleroseforeningen.dk/medlemstilbud
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SCLEROSEFORENINGENS TILBUD

På foreningens 
TRE-kursus 
lærte jeg at ryste 
mine muskel- og 
ledsmerter væk, 
selvom jeg sidder 
i kørestol. Jeg har 
brugt øvelserne 
hver dag siden, 
og det gør, at jeg 
slipper for at tage 
smertestillende 
medicin.
Poul Risager Rasmussen
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BREVKASSE  

NETRÅDGIVNINGEN
Scleroseforeningens rådgivningspanel er et gratis tilbud til 
mennesker, som er berørt af eller interesseret i sygdommen 
sclerose. Du kan stille spørgsmål om alt, der vedrører livet 
med sclerose.

w www.scleroseforeningen.dk/netraadgivning

Kan jeg 
fortsætte  
i mit 
fleksjob? 
SPØRGSMÅL: 
November 2019 fylder jeg 65 år og 
har haft sclerose de sidste 32 år. 
Jeg har været i fleksjob næsten 
lige så længe og ville gerne fort-
sætte lidt længere, men nu har jeg 
hørt, at man ikke kan fortsætte i 
fleksjob, efter at man fylder 65 år. 
Er det rigtigt?

Andre siger, at man kan fortsætte 
et halvt til et helt år, efter at man 
er fyldt 65 år, så hvad er rigtigt?

SVAR: 
Jeg forstår det sådan, at du arbej-
der i fleksjob efter reglerne før 2013 
– altså med fuld løn og tilskud fra 
kommunen direkte til arbejdsgi-
ver. 
Tilskud til fleksjob ophører ved 

folkepensionsalder, men for dit 
vedkommende med fødselsår 1954 
(som jeg læser det) er din folke-
pensionsalder ikke 65 år. Du kan 
beregne din folkepensionsalder på 
Borger.dk. 
Din arbejdsgiver får tilskud 

direkte fra kommunen, og jeg 
regner med, at din kommune har 
orienteret din arbejdsgiver om 
ophør af refusion ved din folke-

pensionsalder. Nu ved jeg jo ikke, 
efter hvilken overenskomst du er 
ansat, men såfremt din arbejdsgi-
ver vil afskedige dig ved folkepen-
sionsalder, skal dette varsles med 
overenskomstmæssig varsel og 
begrundelse. Jeg tænker, at det kan 
være relevant for dig at kontakte 
din faglige organisation om dette.
Ved overgang til folkepension 

er der ikke noget til hinder for 
fortsættelse af arbejde. Indtægt 
påvirker din folkepension og skal 
indberettes til Udbetaling Dan-
mark. Du kan beregne din folke-
pension med indtægt på Borger.dk 
– også uden brug af NemID. 

Annette Køhler er socialråd
giver og har været ansat i 
Scleroseforeningen siden 1985. 
Har arbejdet i forskellige  
kommuner og som rådgiver  
i Ældre Sagen.

Stil spørgsmål til en af vores rådgivere online: Advokat • Arkitekt • Børn og unge • Ergoterapeut • Familie og børne
psykolog • Forsikring • Fysioterapeut • Jobrådgiver • Jordemoder • Kost • Læger • Neuropsykolog • Psykiater • Psykologer  
• Redaktør • Sexolog • Socialrådgiver • Sygeplejerske • Tandlæge
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Information og gode råd til dig, der 
har progressiv multipel sclerose, eller 
er pårørende til en med progressiv 
multipel sclerose.

Roche a/s
Industriholmen 59 
2650 Hvidovre
Tlf: 36 39 99 99

DK/MS/1806/0016/Juni 2018

SÅ FÅ HJÆLP PÅ
www.progressivsclerose.dk

HAR DU  
PRIMÆR PROGRESSIV MULTIPEL SCLEROSE?

ANNONCE



FUNDRAISING  

Byttepenge bliver til forskningsmidler
Hver en krone tæller, når vi igen til foråret sætter grønne indsamlingsbøtter op i 
hundredvis af butikker over hele landet. Her forvandles danskernes byttepenge 
nemlig til vigtige forskningskroner. Vores fantastiske frivillige yder en kæmpe  
indsats for at få de mange indsamlingsbøtter ud i butikkerne og hjem igen – alt 
sammen til fordel for en verden uden sclerose.

w www.scleroseforeningen.dk/butik19

Fra København til 
Skagen i jagten på 
forskningsmidler
Første weekend i maj lyder 
startskuddet til tredje udgave 
af MS Bike. En stribe seje 
hold cykler tværs gennem 
Danmark, hvor de yder en 
stor indsats for at sætte fokus 
på sclerose og samle penge 
ind til forskning.

w www.mschallenge.dk

Sammen mod sclerose
Søndag den 8. september går vi igen sammen mod sclerose. Her banker vi på hjemme 
hos danskerne og beder dem om at støtte forskning. For første gang samler vi ind i hele 
landet, og vi har brug for så mange indsamlere som muligt. For jo flere vi er, des flere døre 
kan vi nå at banke på. Vi håber, at du har lyst til at være med, også selvom benene måske 
ikke rækker til den længste rute i din by. Hvis du har svært ved at komme rundt, kan du 
for eksempel samle ind foran et supermarked i stedet for at gå fra dør til dør. Eller du kan 
dele din rute med en ven, hvis du ikke kan gå en hel rute. Vi ved fra tidligere år, at hver 
indsamler får godt 1.000 kroner i indsamlingsbøtten – så hver eneste indsamler gør en 
reel forskel.

w www.sammenmodsclerose.dk 
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Af Stine Røpke Lindrup • Foto: Diverse FUNDRAISING

DET SKER I 2019
Hvert år kæmper hundredvis af  dedikerede frivillige for  

vores fælles sag:  En verden uden sclerose. Her kan du læse, 
hvordan de samler penge ind til forskning i sclerose.

MS Run løber penge ind 
til forskning
Aarhus og København danner til marts 
ramme om MS Run, hvor en stribe 
dedikerede løbehold skal tilbage-
lægge enten 50 eller 100 kilometer for 
en verden uden sclerose. Hver eneste 
 deltager samler penge ind til forskning 
og gør et kæmpe stykke arbejde for at 
sætte sclerose på landkortet.

w www.mschallenge.dk 

300 ryttere cykler Tour de France-bjerge
Midt i juni cykler 300 cykelentusiaster sig igen til tops på de 
mest afgørende Tour de France-bjerge. Forud for turen har de 
alle kæmpet i månedsvis for at samle penge ind til forskning 
og skabe opmærksomhed om sclerose i hele landet. Mange er 
pårørende, nogle har selv sclerose, mens andre igen bare elsker 
at cykle. Alle har det til fælles, at de cykler for en verden uden 
sclerose og gør en enorm forskel. I 2018 indsamlede Cykelner-
vens ryttere mere end 5,4 millioner kroner.

w www.cykelnerven.dk

16.000 skridt for 
en verden uden 
sclerose
You Go Girl er en helt ny 
event, som sætter fokus på 
kvinder og sclerose. Her invi-
terer vi kvinder og mænd i 
hele landet til at være med 
til at gå 16.000 skridt: Et 
skridt for hver dansker med 
sclerose. Sammen skal vi 
skabe opmærksomhed om 
alle dem, der lever med 
sclerose hver eneste dag, og 
ikke mindst samle penge 
ind for at stoppe sygdom-
men en gang for alle.

w www.yougogirl.dk
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FUNDRAISING  Af Stine Røpke Lindrup • Foto: Privat

Melanie, Freja og Melanies mor, Mia, sammen med Scleroseforeningens direktør Klaus Høm. Pigerne i Meny Vigerslev.

Melanies  
kamp mod sclerose
Melanie på 12 år er en pige med et gåpåmod uden lige. Hendes mor har 
sclerose, og det har endnu en gang fået Melanie og veninden Freja til at 
samle penge ind til forskning. Denne gang har de to piger solgt lodsedler  
for i alt 7.112 kroner.

Melanie og Freja er et stærkt 
makkerpar i kampen mod 
den sclerose, som Mela-

nies mor lider af. Første søndag i 
december solgte de to piger lod-
sedler for at samle penge ind til 
forskning i sygdommen. Det kom 
der i alt 7.112 kroner ud af. Piger-
nes fine initiativ blev støttet flot af 
deres lokale supermarked, Meny 
Vigerslev, som havde doneret alle 
præmierne til salget.

”Jeg kender både Melanie, Freja 
og deres forældre her fra butik-
ken. De to pigers seje kamp for at 
samle penge ind er ganske enkelt 
så imponerende, at vi her i butikken 
havde stor lyst til at støtte dem. Vi 
valgte derfor at donere 100 præmier 
til deres salg af lodsedler,” fortæl-
ler René Stuhr fra Meny Vigerslev, 
som ligger i Valby.

Pigerne solgte 800 lodsedler på 

fire timer og kunne melde udsolgt 
på rekordtid.

Rørende indsats
Allerede dagen efter var Melanie 
sammen med sin mor, Mia, forbi 
Scleroseforeningen i Valby for at 
aflevere de indsamlede penge, 
som skal gå til vigtig forskning i 
sygdommen. Scleroseforeningens 
direktør, Klaus Høm, stod klar til at 
tage imod og overbringe en stor tak 
fra hele foreningen.

”Den indsats, som Melanie 
og Freja har leveret, er virkelig 
rørende. Tænk at være så handle-
kraftig og initiativrig i så ung en 
alder, det gør virkelig indtryk på 
mig og resten af foreningen. Sam-
tidig er jeg også taknemmelig over, 
at så mange Valby-borgere har 
valgt at støtte pigerne ved at købe 
lodder. Og Meny fortjener også en 

stor tak for de mange flotte præ-
mier,” siger Klaus Høm.

Salget af lodsedler var langtfra 
pigernes første initiativ i kam-
pen mod sclerose. Sammen har de 
tidligere solgt perleplader i både 
Meny og Rema 1000 og derigennem 
indsamlet tæt på 5.000 kroner. 
Melanie har også tidligere deltaget 
i velgørenhedsløbet YOU RUN, hvor 
hun løb 5 kilometer for en verden 
uden sclerose og samlede mere end 
15.000 kroner ind til forskning.

Du kan også gøre noget
På YOU RUN kan du vælge enten 
at løbe eller gå for en verden uden 
sclerose og samtidig samle penge 
ind til forskning. I år lyder start-
skuddet til YOU RUN søndag den  
28. april kl. 8.45. 

w Læs mere på  
www.youruncopenhagen.dk
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FØRSTEKLASSES FERIE 
UDEN FORHINDRINGER
I Dronningens Ferieby møder I enestående natur så langt øjet rækker. 
Skoven, stranden og heden er nærmeste naboer. De 44 feriehuse er 
”indbygget” i den skønne natur – kun få meter fra Kattegat med tilgæn-
gelig badebro. Husene er topmoderne og rummer handicapvenlige 
finesser. Vi råder over mange hjælpemidler som fx loftlift og crosser.

Hele familien kan slappe af og nyde naturen, og ungerne møder altid 
nye venner på hoppepuden eller ved legepladsen. Djursland har det 
hele: Flot natur, smukke strande og et væld at attraktioner.

Vinterferie - uge 7 eller 8
Vinterferien er en oplagt mulighed for samvær med hele familien.
4 overnatninger for op til 5 personer ................  kr. 2.460,-/1.230,-*
1 uge for op til 5 personer .........................................  kr. 3.599,-/1.800,-*

*når feriebylegat er fratrukket.

Weekend med 
forplejning
En hyggelig weekend hvor vi 
kombinerer traditionel feriehus-
hygge med forplejning. Der er 
musik og dans lørdag. 
Prisen er inkl. forplejning.

Sommerhøjskole
Vi holder fast i traditionerne som 
bl.a. solskinsøl på den måske 
allersmukkest beliggende bade-
bro i Danmark, fællesspisning og 
masser af social hygge krydret 
med udflugter på Djursland.

2 overnatninger kr. 1.650,-

Uge 26 kr. 6.785,-

29. - 31. marts 2019
4. - 6. oktober 2019

Uge 26: 21. - 28. juni 2019

Yoga & kreativ kursus
En weekend hvor du gør noget 
godt for krop og sjæl og samti-
dig udfolder kreativiteten. Vi har 
allieret os med kompetente un-
dervisere i yoga og billedkunst.
Undervisning kr. 1.000,- pr. pers.

2 overnatninger fra kr. 995,-

26. - 28. april 2019

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. 995,- pr. pers.

3 overnatninger fra kr. 2.405,-

4. - 7. april 2019
19. - 22. september 2019

SE MERE PÅ 
DRONNINGENSFERIEBY.DK 

PRIS PR. 
PERSON 

PRIS PR. HUS FOR 
OP TIL 5 PERSONER

Vi tilbyder 
forskellige temaferier 

og aktiviteter 

ÅRET RUNDT

Dronningens Ferieby 1
8500 Grenaa
Tlf. 87 58 36 50



FORSKNING  Af Sara Bangsbo • Foto: Hvidovre Hospital

Fremtidens scannings-
metoder skaber  
unikke muligheder
Frygten for, hvordan livet med sclerose vil udvikle sig, kan blive fortid, når 
den danske hjerneforsker Henrik Lundell kommer i mål med sit ambitiøse 
forskningsprojekt, som han har modtaget 11 millioner kroner til. 

[ORDBOG]
[Neuroner] kaldes også nerve-
celler. Neuronerne har ansvaret 
for nervesystemets funktion, 
og det er dem, der danner de 
nervebaner, som sender signa-
ler rundt i kroppen. Neuroner 
består af en cellekerne, dendrit-
ter og et såkaldt axon. Axonet 
er omringet af myelin, en slags 
fedtlag, som er det, sclerose 
angriber og ødelægger.

w Se hele vores ordbog på 
www.scleroseforeningen.

dk/ordbog

HVEM: Noget af det værste 
ved sclerose er, at det er 
så uforudsigeligt, hvordan 

sygdommen forløber. Sådan lyder 
det ofte fra de mennesker, der har 
sygdommen. Men måske bliver det 
fortid i fremtiden. Hjerneforsker 
og ingeniør Henrik Lundell har 
nemlig kastet sig ud i at udvikle 
nye scanningsmetoder, der kan 
give os et unikt indblik i forskellige 
hjernecellers ageren, som vi ikke 
kan se på scanninger i dag.  

HVAD: Henrik Lundell har modta-
get, hvad der svarer til 11 millioner 
danske kroner, fra Det Europæi-
ske Forskningsråd. Dem skal han 
bruge til at skabe nye muligheder 
for at se, hvordan hjernens celler, 

heraf især neuroner og gliaceller, 
ændrer form, og hvordan de spiller 
sammen. Den viden kan nemlig 
bruges til at finde ud af, hvordan 
hver enkelt patients sygdomsforløb 
kommer til at forme sig over tiden. 

HVORFOR: Intentionen er, at læger 
fremover kan bruge Henrik Lun-
dells nye scanningsmetoder til at 
behandle endnu mere målrettet og 
effektivt, fordi de ud fra hjernecel-
lernes ageren kan afgøre, hvordan 
sygdommen med stor sandsyn-
lighed kommer til at udvikle sig. 
Metoderne vil altså give os nye 
behandlingsmuligheder og en helt 
unik mulighed for at forstå syg-
dommen bedre. 

”Vi vil udvikle tekniske metoder, der 
kan give os en langt bedre forståelse af 
sygdommen, så læger kan bruge den viden 
til at forudsige sygdomsforløbet og finde 
den helt korrekte behandling hurtigt.”

Henrik Lundell

24 • MIT LIV MED SCLEROSE · NR. 1 · 2019

http://www.scleroseforeningen.dk/ordbog


MSguiden.dk

For mere viden omkring multipel sclerose, følg os

facebook.com/MSguiden.dk 

Brain health: a guide for people with multiple sclerosis

HjernesundhedEn guide til mennesker med multipel sclerose
George Pepper
Helmut Butzkueven
Suhayl Dhib-Jalbut
Gavin Giovannoni
Eva Havrdová
Jeremy Hobart
Gisela Kobelt
Maria Pia Sormani
Christoph Thalheim
Anthony Traboulsee
Timothy Vollmer

Aktiviteterne og støttematerialerne til MS Brain Health er �nansierede af tilskud fra AbbVie, 

Actelion Pharmaceuticals og Sano� Genzyme og af uddannelsestilskud fra Biogen, 

F. Ho�mann-La Roche, Merck Serono og Novartis, som ikke har haft ind�ydelse på indholdet. 

Den danske oversættelse er sponseret af Sano� Genzyme.
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Læs mere om, hvordan  
du styrker din hjerne  
i brochuren: 

Hjernesundhed  
En guide til  
mennesker med  
multipel sclerose

Hent brochuren gratis  
på din MS-klinik!

 ANNONCE



NOTER OM SCLEROSE  

Et år med ren 
cannabis
For ét år siden blev forsøgsordningen 
med medicinsk cannabis skudt i gang, 
og selvom det var en turbulent start, er 
der sket meget siden. I foråret faldt en 
tilskudsaftale på plads, og i efteråret 
ramte flere cannabisprodukter apote-
kernes hylder. 

Kritiske læger  
Størstedelen af lægestaben har dog 
stadig deres hæle plantet solidt uden 
for forsøgsordningen, fordi de mangler 
dokumenteret virkning og bivirkninger, 
før de tør udskrive de rene cannabis-
produkter. Men speciallægerne er ikke 
helt så tilbageholdende. De står for 
halvdelen af de recepter, der indtil nu 
er udskrevet fra forsøgsordningen. 

Regioner og symptomer 
Det er ikke kun speciallægerne, der 
skiller sig ud. Det gør Region Hoved-
staden og Region Syddanmark også. 
Det er nemlig de to områder, hvor 
flest patienter har fået en recept på 
forsøgsordningens cannabis, og flest er 
udskrevet mod neuropatiske smerter. 

Skarpt fokus 
på træning og 
genoptræning
Mere end seks ud af ti med 
sclerose oplever, at sygdommen 
tager svinget mod den progres-
sive form inden for otte år efter 
diagnosen. Og det skaber udfor-
dringer for mange. 

Derfor var det rehabilitering 
og træning for mennesker med 
progressiv sclerose, som interna-
tionale forskere og sundhedspro-
fessionelle mødtes om i decem-
ber for at blive klogere på og dele 
viden omkring. 

Vidt forskellige felter 
Det var RIMS, Rehabilitation in 
progressive MS, der stod bag 
workshoppen, som handlede om 
vidt forskellige emner. Områder 
som kognitiv træning, følgevirk-
ninger af fysisk træning, dysfagi, 
altså problemer med at spise, 
drikke og synke, og blæreproble-
mer blev taget op.

Emner, som bragte refleksioner 
og ny viden ud til deltagere, der 
har en interesse for eller arbejder 
med mennesker, som har pro-
gressiv sclerose.

Mange sekundære patienter fortsætter på medicin
Der findes næsten ingen medicinske behandlinger mod progressiv 
sclerose. Alligevel fortsætter en del, der har sekundær progressiv sclerose 
med at tage den medicin, de fik, dengang sygdommen stadig var attakvis.  
”Vi holder en del af de patienter i en sygdomsbremsende behandling, 
fordi det ser ud til at kunne forsinke udviklingen af sygdommen. Vi har 
også kunnet se, at flere patienter som for eksempel har fået Gilenya 
eller Tysabri i lang tid, oplever forværring i sygdommen, når de standser 
behandlingen,” forklarer overlæge Matthias Kant.

w Læs mere på www.scleroseforeningen.dk/progressiv

Sidste skridt 
mod første 
behandling af 
SPMS
Siponimod er utrolig tæt 
på at blive den første 
godkendte medicin mod 
sekundær progressiv 
sclerose. Det sidste stu-
die viste nemlig lovende 
resultater. Siponimod 
mindskede hastighe-
den af deltagernes 
sygdomsaktivitet med 
26 procent efter kun et 
halvt år, har kognitive 
fordele og er effektiv mod 
tilbage fald i sygdom-
men. Og i efteråret blev 
den afgørende ansøg-
ning sendt af sted til Det 
Europæiske Lægemid-
delagentur, som i løbet 
af dette år træffer den 
endelige dom.

w Læs mere her: 

scleroseforeningen.dk/
siponimod 
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NOTER OM SCLEROSE

NOTER OM FORSKNING

Ingen 
forskning 
i den rene 
cannabis

11
millioner kroner. Det er 
beløbet, som den danske 
stat har afsat til fem for-
skellige forskningsprojek-
ter, der skal gøre os klogere 
på cannabis som medicin i 
løbet af den fireårige for-
søgsordning. Men alle fem 
studier undersøger enten 
isolerede eller kopierede 
stoffer fra cannabisplanten 
og ikke "den rene og hele 
plante", som forsøgsord-
ningen drejer sig om. 

w Du kan finde de fem 
forskningsprojekter 

på Lægemiddelstyrelsens 
hjemmeside her: www.
scleroseforeningen.dk/
cannabisforskning

Wearables kan være det  
nye sort 
Deltagerne i Scleroseforeningens netop 
afsluttede forskningsprojekt om wearables 
har i tre måneder sporet deres aktivitets-, 
puls- og søvnniveau ved hjælp af aktivitets-
ure. “Mange af deltagerne har fortalt, at uret har 
været et redskab, der hjælper dem med at økono-
misere med deres tid og energiniveau,” fortæller projektleder Sofie Olsgaard 
Bergien og peger på, at urets muligheder for at indsamle data kan blive en 
stor hjælp for mennesker med sclerose i deres dialog med sundhedsprofes-
sionelle. 

w www.scleroseforeningen.dk/lifelogging

Når udfordringen  
er at synke
Hvad skal man gøre, når noget så natur-
ligt som at synke bliver både besværligt 
og risikabelt? Det har ph.d.-studerende 
fra Holland Leonie Ruhaak kastet sig over. 
Under sclerosebegivenheden RIMS, som 
sætter rehabilitering i fokus, gjorde hun 
fagfolk klogere på, hvad der sker, når men-
nesker med sclerose oplever dysfagi – altså 
problemer med at drikke, spise og synke. 

”Der kan opstå alvorlige konsekvenser, 
når man ikke kan synke normalt. Men en af 
de områder, man kan fokusere på, er, hvad 
du spiser på de forskellige tidspunkter af 
dagen. Det kræver energi at spise, hvis 
man har vanskeligheder ved det. Så hvis 
energien er størst midt på dagen, kan det 
være klogt for eksempel at spise sit varme 
måltid der,” forklarer hun.
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MENNESKER  Af Cæcilie Dohn Christensen

MØD EN FORSKER
Hvert år uddeler Scleroseforeningen over 10 millioner kroner  
til forskning.

Mads Alexander Just Madsen
Cand.scient. i human fysiologi, ph.d.-studerende på Hvidovre Hospital på 
forskningsafdelingen for magnetisk resonansbilleddannelse.

Mads kan se ind i din hjerne
Hvad er formålet med 
projektet? 
Vores formål er at udvikle nye 
metoder til at kigge på bestemte 
typer af skader i hjernen, som 
kaldes kortikale læsioner. Derud-
over vil vi undersøge, hvad sådan 
en skade gør for symptomerne hos 
patienten. 

Hvordan kan projektet 
komme mennesker med 
sclerose til gavn?
Helt kort kan projektet komme 
mennesker med sclerose til gavn, 
fordi det bidrager til en tidligere 
diagnose. Projektet gør, at vi bedre 
kan finde skaderne, hvilket bety-
der, at vi kan diagnosticere bedre 
og tidligere. Desuden vil resul-

taterne også kunne bruges til at 
udvikle et værktøj, som lægerne 
kan bruge til at forudsige den 
enkelte patients prognose og der-
med give en bedre ide om, hvordan 
sygdommen vil udvikle sig.

Hvad har det betydet for 
projektet at få midler fra 
Scleroseforeningen? 
Det har betydet, at vi som nogle af 
de første i verden har været i stand 
til at udvikle de her hjernescannin-
ger, så vi bedre kan finde de korti-
kale læsioner i hjernen. Derudover 
har vi haft mulighed for at afprøve 
og teste de nyudviklede metoder 
hos de mennesker, som har brug for 
dem – nemlig patienterne. 

[ORDBOG]
Sclerose nedbryder dele af nerve-

cellerne i centralnervesystemet 
– altså hjernen og rygmarven. En 

[kortikal læsion] er en skade i 
hjernebarken, som er det yderste 

lag af stor- og lillehjernen. 
Se hele vores ordbog online på: 

www.scleroseforeningen.dk/ 
ordbog

HURTIGE
Pipette eller PC? 

MR-scannere er svære at 
betjene med en pipette.

Madpakke eller kantine?
Jeg er berygtet for mit "store 

kolde bord" til frokost.

Skiferie eller badeferie?
Jeg har svært ved at ligge stille i 

mere end 20 minutter.

Salat eller stegt flæsk?
Salat. På pizza. Med kebab.

Biograf eller teater?
Jeg elsker at hade dårlige film.

w Mads fortæller om hele  
projektet på  

www.scleroseforeningen.dk/
mads

28 • MIT LIV MED SCLEROSE · NR. 1 · 2019

http://www.scleroseforeningen.dk/ordbog
http://www.scleroseforeningen.dk/mads


ANNONCER

Du kan altid 
læse flere 
artikler om 
forskning 
og livet med 
sclerose på 
www.scleroseforeningen.dk

Revision, regnskab og 
økonomisk rådgivning

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

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!

Flexbrace® Danmark | Roskildevej 8-10 | 2620 Albertslund | www.flexbrace.dk | info@flexbrace.dk | Telefon 4632 1561
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SCLEROSEHOSPITALERNE  
ER FOR ALLE MED SCLEROSE

”Hospitalerne giver mig et 
håb og hjælp til at leve med 
sclerose. Det er altid skønt 
at komme her, og man er 
blandt ligesindede, som 
forstår ens situation – både 
personalet og de dejlige 
mennesker, man møder.
Dorte Frost, 54 år, 
primær progressiv 
sclerose, sclerose 
siden 1989

Sclerosehospitalerne kan tilbyde dig:

•   scleroseeksperter, der kan hjælpe dig med 
en grundig udredning af dine funktioner. Lige 
fra du skal ud af sengen om morgenen til din 
nattesøvn – og alt derimellem.

•   det er vores erfaring, at en forbedring, som  
for andre måske kan virke lille, kan gøre en 
verden til forskel for den enkelte patient.

•   skræddersyet behandling, hvor indlæggelsen 
handler om dig og dine behov og ønsker.

•   en indlæggelse, som giver en længere
varende positiv effekt på din livskvalitet.

•   et tæt samarbejde med alle vores patienters 
hjemkommuner, så man får den hjælp  
og støtte, man har behov for, når man  
kommer hjem.

•   at dine pårørende er en del af din rehabilite
ring, hvis du og de ønsker at være det.

Sådan kommer du af sted:
Et forløb på Sclerosehospitalerne er altid  
gratis for patienten. Du skal henvende dig  
til din praktiserende læge eller din sclerose-
klinik for at få en henvisning til et forløb.



ANNONCER

Støt Scleroseforeningens medlemsblad  
”Lev med sclerose” og få en profilannonce her. 
Profilannonce  version 1:  960,- pr. udgivelse
Profilannonce  version 2:  1.380,- pr. udgivelse
Profilannonce  version 3:  1.685,- pr. udgivelse

Kontakt vores annoncebureau DG-Media på: 33 70 76 59

Hou Søsportcenter

Fuldt tilgængelige feriehuse i smukke omgivelser
– og Danmarks bedst tilgængelige svømmehal

www.hou-seasport.com    +45 87 81 79 99

Arkitekt/bygningskonstruktør Troels Meyer  
tilbyder byggerådgivning og arkitektarbejde  
til medlemmer af Scleroseforeningen.
De første konsultationer på tlf. og mail er gratis.

Send en mail til troelsmeyer@stofanet.dk eller ring.
Åbent hver tirsdag 14:00-16:00 på tlf. 23 69 18 90. 

BYGGERÅDGIVNING  
OG ARKITEKTARBEJDE
for medlemmer af Scleroseforeningen

Per
Rasmussen
Mobiltlf. 21 91 23 71

byens-vvs@post.tele.dk

BYENS VVS I/S
Aut. VVS-installatør og kloakmester

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

Let livet for 

Danmarks 

sclerosepatienter

Følg MS  
sagen på 
facebook
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MENNESKER  

En pilgrimsrejse 

med slag i
I Danmark er der omkring 187 golfklubber. Erik Kolmos har sat sig for  
at spille i dem alle.

”Inden udgangen af sæson 2019 
skal jeg have spillet på alle 
golfbaner i Danmark – sim-

pelthen.”
66-årige Erik Kolmos fra Fyn 

har sat sig et mål, som kan gøre de 
fleste forpustede bare ved tanken. 
Han vil gennemføre en slags pil-
grimsvandring på landets golf-
baner – på trods af at han slæber 
rundt på et lidt andet handicap end 
de fleste andre golfspillere.

Den tunge følgesvend
Eriks sclerose er især gået ud over 
det venstre ben, som han har svært 
ved at løfte, og dropfoden besvær-
liggør hans gang. Men det stopper 

ham ikke. Glæden ved golf og en 
elcrosser som følgesvend gør det 
muligt at nå rundt til alle huller 
på banerne. Og faktisk er netop 
sclerose grunden til, at projektet 
skal føres ud i livet nu – og ikke ude 
i fremtiden. 

”Min progressive sclerose kan 
mærkes mere og mere. Jeg vil 
gennemføre det her mål, mens jeg 
stadig kan,” fortæller Erik. 

Ikke et enmandsprojekt
Indtil videre har Erik tilbagelagt 
baner i hele landet. Alene i år har 
han drønet rundt på over 40 af 
slagsen. Men han har ikke gjort 
det alene. På næsten hver bane har 

han haft følgeskab af folk fra hele 
Danmark, som har hørt om hans 
projekt. 

”Det er en kæmpe oplevelse. Jeg 
møder de mest fantastiske menne-
sker, som inviterer mig til at spille 
golf med dem. Jeg er bare så tak-
nemmelig!” smiler Erik.

Den massive støtte har da også 
sat så meget skub i projektet, at 
Erik i skrivende stund kun mangler 
22 baner. Men tror han, at han kan 
nå sit mål?

”Det er ikke noget, jeg tror – det 
er noget, jeg ved. Hvis jeg ikke har 
sådan nogle projekter, er det for 
nemt bare at sætte sig ned og give 
op.” 
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Af Cæcilie Dohn Christensen • Foto: Nils Lund  MENNESKER

MIG OG MIT
STORE 
PROJEKT
Hvem?
Erik Kolmos, 66 
år, pensioneret 
efterskolelærer, 
sclerose siden 
1998.

Hvad?
Erik er golfentu-
siast og har sat 
sig for at spille 
på alle golfbaner 
i Danmark.

Hvor?
Odense Golf -
klub en onsdag  
i november.

w Du kan læse mere om Erik Kolmos projekt her: 
www.scleroseforeningen.dk/Kolmos
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GENBRUGSGULD  Foto: Søren Østerlund

Fik du læst temaet om:
Sclerose og værdighed

Et menneskes værdighed står og falder ikke med sygdom og afhængighed af andres 
hjælp og omsorg, fastslog Scleroseforeningens psykolog Michael Nissen i vores store 
tema om værdighed i 2015. 

w Læs hele temaet på  
www.scleroseforeningen.dk/

værdighed
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ANNONCER

Abena A/S . Egelund 35 . 6200 Aabenraa 
kundeservice@dengodepleje.dk

God pleje af kroppen 
i alle livets faser

♥  GRATIS personlig rådgivning
♥  Mulighed for eksklusive rabatter
♥  Nyhedsbreve – med tips og nyttig viden
♥  Mulighed for at teste produkter først
♥  Mulighed for at deltage i brugerpanel
♥  EKSTRA velkomstgave

Klik ind på 

www.dengodepleje.dk

få mere info om kundeklubben 
og få dækket dit plejebehov

Klik ind på www.dengodepleje.dk og få hjælp til 
basispleje, og også til specialprodukter, når du har 
behov for ekstra omsorg. Her kan du også blive 

MEDLEM af Den Gode Plejes kundeklub – 
TILMELD dig uforpligtende i dag og få adgang til:

A
N

N
19

9/
01

.2
01

8/
A

G
M

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

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

Du kan bestille tid til en klinisk undersøgelse, for at se om denne  

type ortose er velegnet til dig.

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

Genvind din funktion  
og få din frihed tilbage

Handy�ex

Dropfodmdialock

Handy�ex

Dropfodmdialock

Handy�ex

Dropfodmdialock
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 
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OPSKRIFT Af Kristina Marckmann • Foto: Carina Krüger

Torsk med grønkål

(2 pers.)
350 g torsk
1 tsk. salt
1 knsp. peber
1 rødløg
½ dl eddike
2 spsk. sukker
500 g frisk grønkål
Ca. 1 spsk. olie
2 fed hvidløg
1 spsk. mandelflager
1 spsk. citronsaft
1 tsk. salt
1 knsp. peber

Skær torsken i to stykker, og krydr med salt og peber. Skær rødløget 
i både. Kog eddiken op med sukkeret, og lad rødløget trække deri 
i 15 min. Befri grønkålen for de grove ribber, skyl den grundigt, og 
hak den. Steg torskestykkerne i olien ved middelhøj varme i 3 min. 
på hver side. Hak hvidløgsfeddene, og svits dem i olien sammen 
med grønkålen i et par minutter. Tilsæt mandelflager, smag til med 
citronsaft, salt og peber og servér.
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Af Kristina Marckmann • Foto: Carina Krüger OPSKRIFT

Skindstegt torsk  
med æbler og sellericreme

(4 pers.)
1 knoldselleri
2 kartofler
5 dl mælk
2 fed hvidløg
25 g smør
Salt og peber
2 æbler
1 rødløg
100 g bacontern
3 stilke timian
4 stk. torsk med skind
1 spsk. smør

Skræl selleri og kartofler, og skær 
dem i mindre stykker. Kog selleri 
og kartofler møre i mælken sam-
men med hvidløg, og hæld mæl-
ken fra. Blend rodfrugterne til en 
glat puré med smør, og smag til 
med salt og peber. Skær æbler 
og rødløg i tern, og rist bacon-
ternene i smørret. Tilsæt æble, 
løg og timian, og giv dem et par 
min. Steg torsken i smørret på 
skindsiden, til den er netop gen-
nemstegt, og krydr med salt og 
peber. Servér torsken på selleri-
puréen med æblebacon over.



SMÅT OG GODT OM SCLEROSE

Få OK til at 
støtte
OK har endnu en gang 
sendt en afregning til 
Scleroseforeningen med 
de godt 12.000 kroner, 
som danskerne har valgt, 
at OK skulle donere til 
foreningen i løbet af det 
sidste halve år.

Vil du også få OK til  
at støtte, hver gang du 
tanker? Uden at det 
koster dig en krone … 

w Så læs mere her: 
scleroseforeningen.dk/
okbenzin

Vil du låne et 
sommerhus 
ganske gratis?
Odd Fellow Ordenen 
udlåner et handi
capvenligt sommerhus 
ved Roskilde  
Fjord fra uge 16 til uge 42 
i 2019.

Ansøgningsfrist:  
17. februar 2019. 

w Læs mere her: 
scleroseforeningen.dk/ 
okbenzin

 ” Vi vil gerne hjælpe 
med at sikre endnu 
mere empatisk 
og forstående 
sundhedspersonale 
i fremtiden.
Forskningschef i Scleroseforeningen Lasse Skovgaard

w Du kan læse mere om projektet "Mennesker først" på: 
www.scleroseforeningen.dk/menneskerfoerst

VIL DU MED?
Regionale medlemsmøder:
Kom og hør om resultaterne fra Sclerosefor-
eningens forskningsprojekter om kost, aku-
punktur, yoga, TRE, apps til at træne hjer-
nen, digitale løsninger i hverdagen og om 
forskning i livsglæde. Og giv os dine input til 
forskning, vi skal gennemføre i fremtiden!

Læs mere her: www.scleroseforenin-
gen.dk/regionale-medlemsmøder

En aften om Sclerose
foreningens tilbud i foråret: 
Er du nyt medlem, eller har du brug for viden 
om, hvilken hjælp du kan få af Sclerosefor-
eningen? Så er disse møder noget for dig, 
hvadenten du har sclerose eller er pårørende. 
Møderne er gratis og holdes som aftenmø-
der på hverdage – i år to steder i landet.

w Læs mere i kalenderindstikket her  
i bladet eller online på  

www.scleroseforeningen.dk/ 
tilbud-til-medlemmer  

Årsmøder 2019:
Mød andre medlemmer i dit lokalområde 
til lokalafdelingens årsmøde. Flere steder 
indeholder aftenen mere end det formelle. 
Det kan være spisning eller foredrag. Nogle 
steder kræves tilmelding. 

w Læs mere om din lokalafdelings års-
møde i indstikskalenderen i dette blad 

eller på din lokalafdelings hjemmeside.

Legat
Familien Ravnsteds Fond uddeler igen i år 
legater til mennesker med sclerose. Lega-
terne er i størrelsesordenen 2.500-5.000  
kroner. Ansøgningsfrist: 15. marts 2019. 

w Læs mere her:  
www.scleroseforeningen.dk/legater
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SMÅT OG GODT OM SCLEROSE

VÆRD AT VIDE

Rejser med  
Scleroseforeningen 
Igen i år tilbyder Scleroseforeningen to rejser. Første rejse går 
til Dronningens Ferieby – med et program, du ikke vil gå glip af. 
Anden rejse foregår med fly fra Billund til Sydens sol og varme 
– den kanariske ø Tenerife. Vores rejseguider og hjælpere har 
stor erfaring, og rejserne er skræddersyet specielt til jer med 
sclerose i familien. Vi bestræber os på at skabe tryghed, fælles-
skab, oplevelser og hygge fra start til slut. Bestillingsfrist  
for begge rejser er 1. april 2019.

w Læs mere om begge rejser og tilmeld jer på  
www.scleroseforeningen.dk/rejser

Ergoterapeutens hjørne
Der findes et hav af småhjælpemidler, som kan gøre 
hverdagen nemmere for mennesker med sclerose. Især 
hvis man slås med hænder, som ikke kan gøre det, man 
gerne vil have dem til at gøre. Eller hvis kræfterne til at 
holde på grøntsagerne, der skal skæres, ikke lige er der.

1. Du kan finde mange småhjælpemidler på Seniorshops hjemmeside:  
www.seniorshop.dk
Du kan bestille direkte i Seniorshops webshop eller besøge den fysiske butik i Søborg. 
Her kan du for eksempel finde "knappeknapperen". Det helt store overblik findes i 
hjælpemiddelbasen: www.hmi-basen.dk. Her kan du søge på produktkategorier og 
produktnavne. Hvis man søger på for eksempel ”skærebræt”, kommer der flere resul-
tater med forskellige greb og pigge til at holde madvarer fast med. Typisk er småhjæl-
pemidler noget, man selv betaler for, og det er vores erfaring, at kvalitet og pris ofte 
hænger sammen.

2. Du kan bede om et hjemmebesøg af en af din kommunes ergoterapeuter 
De kan rådgive og vejlede dig i, hvilke småhjælpemidler du måske ville kunne have 
gavn af. Det kan for eksempel være greb på badeværelset, særligt bestik eller små 
hjælpemidler til at åbne dåser, flasker og glas med.

3.  Opsøg Rehab-messen i København 
Messen afholdes hvert andet år. Her kan du se og afprøve alt det nyeste inden for  
hjælpemidler. Der er gratis adgang.

3
GODE  
RÅD

Heidi Visby,  
ergoterapeut på 
Sclerosehospitalet  
i Haslev.
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MENNESKER

Der er ingen tvivl om, at min søster 
er den største fighter af os to. Det 
kan godt være, at jeg bliver ved 
med at udfordre mig selv fysisk, 
men hun kæmper en kamp hver 
dag, som hun ikke selv har valgt.
Lars Hendriksen, som løber for sin søster og de 16.000 andre, der har sclerose
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Af Stine Røpke Lindrup  • Foto: Sara Galbiati MENNESKER

LARS HENDRIKSEN

Alder: 44 år.

Relation: Lars' søster Rikke har 
sclerose.

Hvorfor: Lars løber meget,  
og han løber langt. For tre år 
siden besluttede han sig for at 
dedikere hver en kilometer til 
sin storesøster Rikke, der har 
sclerose. Siden da har han  
– takket være 70 donationer fra 
både privatpersoner og virk-
somheder – samlet mere end 
93.000 kroner ind i kampen for 
en verden uden sclerose. 
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MENNESKER  Af Peter P. Christensen • Foto: Hasse Lykke Nielsen 

MIN SCLEROSE
Cirka 16.000 mennesker i Danmark lever med sclerose. 
I hvert blad kan du møde en af dem her.

Kåre   
Laursen,  

59 år

Kåre Laursen har haft sclerose siden 2001. Han har sekundær 
progressiv sclerose og får ingen medicin. I dagligdagen er han 
afhængig af personlig og praktisk hjælp. Han arbejder som 
lønkonsulent i fleksjob og bor i Ørum på Djursland. 

Gid jeg havde vidst noget  
før, at …
jeg kunne få en masse hjælp. Jeg 
var ikke parat til at tage imod hjælp 
i begyndelsen. De første år gik jeg 
med en masse symptomer uden at 
gøre noget ved det. Først i 2009, 
da jeg kom på Sclerosehospitalet, 
fik jeg hjælp. Og det skulle jeg have 
gjort noget før. 

Jeg synes, det er en dum 
sygdom, fordi ...
alting bliver mere bøvlet. Men jeg 
er ikke sådan en, der hidser mig 
op over det. Selvom sygdommen er 
dum, har den den fordel, at jeg har 
mødt en masse mennesker gen-
nem frivilligt arbejde og gennem 
Sclerosehospitalet. 

Hvis jeg skulle give et råd til 
andre, ville jeg sige ...
at det er vigtigt, at man holder sig i 
god form. Det har vi ikke altid vidst, 
og det ville jeg godt have vidst, da 
jeg fik sygdommen. 

Det, der har hjulpet mig 
mest, er ...
en tro på, at det hele nok skal gå. 
Det har hjulpet mig i de senere år. 
Der er nok ikke noget, der går helt 
galt. Johannes Møllehave har skre-
vet en bog, der hedder ”Skuffelser, 
der ikke gik i opfyldelse”, og den 
sætning er god for mig. 
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TEMA: KOGNITION   I   NY FORSKNING   I   KORT NYT   I   PORTRÆT

MAGASINET NR. 2-2017

KOGNITIVE 
VANSKELIGHEDER 

ER DET VÆRSTE
Jacob har svært ved at følge med i handlingen i en film 

eller huske, hvad der mangler i køleskabet.

TEMA: FAMILIEPLANLÆGNING   I   NY FORSKNING   I   KORT NYT   I   PORTRÆT

MAGASINET NR. 1-2018

VI TÆNKTE IKKE MEGET

PÅ MIN SYGDOM,  

DA VI VALGTE AT FÅ BØRN

Martin og Mai-Britt lod ikke multipel sklerose bremse drømmen om børn.

Biogen (Denmark) A/S
Stationsparken 37, 3. · 2600 Glostrup

På multipelsklerose.dk kan du blandt andet følge vores bloggere, 
 få ekspertråd, lytte til podcasts og se videoer, hvor mennesker med  

sklerose har samtaler om, hvordan de lever med sygdommen.

Bestil også seneste udgave af MS Magasinet gratis på:

multipelsklerose.dk
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VÆLG  
A ELLER B,  

HVIS DU HAR SCLEROSE

HVAD VIL DU LÆSE?
VI UDGIVER FIRE BLADE FREMOVER

MIT LIV MED SCLEROSE:  
Til dig, hvor sclerose fylder i hverdagen

LEV MED SCLEROSE:  
Til dig, der ikke har haft sclerose så længe og  

ikke mærker så meget til sygdommen

TÆT PÅ SCLEROSE:  
Til dig, der er pårørende

SAMMEN MOD SCLEROSE:  
Til dig, der støtter sagen

Ring til os på 36 46 36 46, hvis du hellere vil modtage et andet blad næste gang!

LÆS ALLE VORES BLADE PÅ NETTET:
www.scleroseforeningen.dk/blad
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