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Af Christian L. Bardenfleth, formand for Scleroseforeningen
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Se en af de mærkesager,
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Sammen står vi stærkere.
Du tænker måske, at
det udelukkende er
foreningen, der støtter
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medlem støtter
du også din
forening.
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Lotte Skou
Hansen

Gitte
Rudbeck

Stine Røpke
Lindrup

Ninett Rohde

Det er opløftende at høre historier som
den, Susanne havde at fortælle om sin
arbejdsplads. Jeg kørte glad hjem fra
Haderslev, den dag jeg havde interviewet
hende og hendes chef.

Peter P.
Christensen

Sara Bangsbo

Cæcilie Dohn
Christensen

Journalist Cæcilie Dohn Christensen om historien
"Mig og min ... fantastiske arbejdsplads", som du kan
læse på side 26-27.
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TEMA

TEMA
FØRSTE
ÅR MED
CANNABIS
PÅ RECEPT

Det var meningen, at forsøgsordningen med medicinsk
cannabis skulle være et alternativ for de patienter, der
ikke fandt lindring i almindelig medicin. Men selvom det
er mere end et år siden, at forsøgsordningen gik i gang,
er der kun få patienter, der har kunnet bytte deres illegale
cannabis ud med den lovlige på recept. En af dem, der
må se langt efter muligheden, er Frederikke Vive Filbært.
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Foto: Anita Graversen

TEMA

Jeg ville bruge den
lovlige medicinske
cannabis, hvis jeg
kunne. Jeg ved, at
jeg har gavn af det.
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TEMA

3
ISÆR

FORHINDRINGER
SPÆNDER BEN FOR
CANNABIS PÅ RECEPT
Det er lovligt, men det er
næsten ikke tilgængeligt.
Cannabis på recept. For
selvom det er mere end ét år
siden, at forsøgsordningen
med medicinsk cannabis
gjorde det muligt for alle
landets læger at udskrive
planten, er der en række
barrierer, der spærrer for
adgangen.

Hvor i landet har flest patienter fået
recept på medicinsk cannabis via
forsøgsordningen:
Nordjylland

12 %
Sjælland

Midtjylland

15 %

15 %

26 %

32 %

Syddanmark
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Hovedstaden

1

LÆGERNE
STAMPER STADIG
HÆLENE I …

for de mener, at der
mangler dokumenteret viden om
brugen af den omdiskuterede plante
som medicin. En rundspørge fra
Scleroseforeningen viser, at kun tre
ud af landets femten scleroseklinik
ker har ordineret planten i løbet af
forsøgsordningens første år.
To af de tre klinikker ligger i
Region Hovedstaden, og det er også
i det område, flest patienter har fået
ordineret forsøgsordningens canna
bis hos deres læge, neurolog eller
igennem private smerteklinikker,
viser en analyse fra Sundhedsdata
styrelsen.
”Vi har altid gået op i at være
evidensbaserede i Danmark, og ved
den her forsøgsordning mener jeg,
at kæden knækker. Vi har stadig
ingen ordentlig evidens for, at canna
bis virker som lægemiddel, så derfor
har vi valgt ikke at udskrive det,” for
tæller Claudia Pfleger, afdelingslæge
i scleroseklinikken på Aalborg Uni
versitetshospital.

Af Sara Bangsbo

TEMA

2

PATIENTERNE
MÅ GRAVE DYBT
I LOMMERNE …

for selv med en recept i hånden har halvde
len af de patienter, der fik ordineret forsøgs
ordningens medicinske cannabis i løbet af
de første ni måneder, kun indløst én recept.
En lang række kilder, som Scleroseforenin
gen har talt med, oplyser, at de ikke har råd
til at købe den lovlige cannabis regelmæs
sigt, selvom de har recept på det.
Og selvom tilskudsaftalen har sikret, at
prisen er sænket til det halve, er beløbet
stadig urealistisk højt, pointerer direktør i
Scleroseforeningen Klaus Høm:
”Det var vigtigt, at der blev forhandlet
en tilskudsaftale på plads. Men den er
bare ikke god nok, desværre. Vi ved, at 77
procent af de med sclerose, som ikke har
gavn af anden medicin, men som potentielt
kunne få noget ud af forsøgsordningen,
lever af en overførselsindkomst. Tilskuds
aftalen dækker slet ikke nok til, at det reelt
er en mulighed for størstedelen af dem.”

DET BLIVER MERE END ET
KLIP I KØREKORTET …

3

for Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler aktuelt læger, der ordinerer
behandling med (…) medicinsk cannabis under forsøgsordningen, at
udstede lægeligt kørselsforbud i hele behandlingstiden.
Og den udmelding følger langt de fleste læger. De står nemlig alene
med ansvaret, hvis noget går galt på grund af ordineringen af den
omdiskuterede plante som medicin.
”Vi kan ikke gøre meget andet end at sige, at man ikke må køre, når
man får produkterne. Sundhedsstyrelsen vil jo ikke anerkende, at man
kan køre bil på det plantebaserede cannabis, for ingen ved med sikker
hed, hvad der præcis er i,” forklarer overlæge Finn Sellebjerg.
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Af Cæcilie Dohn Christensen • Foto: Anita Graversen

Frederikke er
tvunget ud på det

SORTE

marked
”J

eg beklager altså, at jeg er
smadret. Jeg har haft en helt
forfærdelig nat.”
48-årige Frederikke Vive Filbært
taler tværs gennem stuen, mens
hun bevæger sig med besværede
skridt imod mig, da jeg træder ind
i det lille rækkehus i Lystrup. Hun
sætter sig langsomt ved spisebordet
og tager en slurk af sin kaffe, før hun
starter fortællingen om en søvnløs nat fyldt med spasmer og uro i
kroppen. En nat, hvor selv ikke en
maksimal dosis af hendes muskelafslappende medicin kunne få bugt
med sclerosens hærgen i kroppen.
”Det er lige i sådan et tilfælde, jeg
ville ønske, at jeg kunne tage noget
medicinsk cannabis. Man bliver helt
ødelagt af ikke at få sin søvn, og det
gør bestemt ikke min sclerose mindre mærkbar,” siger hun.

En mærkbar effekt
Allerede før forsøgsordningen
med medicinsk cannabis trådte
i kraft, havde Frederikke prøvet
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Selvom forsøgsordningen har været i gang i over
et år, kan Frederikke Vive Filbært ikke få udskrevet
en recept på medicinsk cannabis. Det tvinger hende
til enten at opsøge det sorte marked eller helt at
undvære den symptomdæmper, der virker mest
effektivt på hendes symptomer.

cannabisolie mod sine spasmer
og de smerter, der ofte går hånd i
hånd med hendes attakker. En af
hendes veninder producerede selv
cannabisolien, som viste sig at være
yderst effektiv mod Frederikkes
symptomer.
”Mine spasmer er ofte uudholdelige om natten. Men den medicinske cannabis fik min krop til at
slappe af og spasmerne til næsten
at forsvinde helt,” forklarer hun.
Men veninden stoppede med at
producere olien. Og det efterlod
Frederikke i en situation, hvor hun
måtte bevæge sig ud på det sorte
marked, hvis hun ville fortsætte
med at lindre sclerosens symptomer med cannabis. Og det huede
hende ikke.

”Det er da ubehageligt, at man
aldrig helt kan vide, hvad der er i
produkterne på det sorte marked.
Og så er det bare lidt en verden,
hvor jeg ikke føler, at jeg som
patient hører hjemme.”

Som sendt fra himlen – eller?
Derfor var lykken gjort for Frederikke, da forsøgsordningen gik i
gang sidste år. Endelig ville det
blive muligt at få fat i medicinsk
cannabis, som var udleveret og
produceret under ordnede forhold.
”Jeg tænkte, at det var en fantastisk mulighed for at dæmpe mine
symptomer med medicinsk cannabis uden at føle mig halvkriminel
og usikker på, hvad der egentlig var
i produktet,” siger hun.

TEMA

Det er jo frygteligt,
hvis lægernes
manglende vilje
til at udskrive
recepter ender
med at tvinge
patienter ud
på det sorte
marked.

MIT LIV MED SCLEROSE · NR. 2 · 2019 · 9

TEMA

Men glæden varede ikke længe.
Hverken Frederikkes egen læge
eller scleroseklinikken i Aarhus
ville udskrive en recept.

For mange kampe at kæmpe
Det var et hårdt slag for Frederikke,
som i den periode kæmpede med
en sclerose, der slog voldsomt igen,
efter at hun havde reageret dårligt
på noget nyt medicin. Derfor var
det svært for hende at finde overskuddet til også at kæmpe for den
medicinske cannabis.

”Som patient har man ikke altid
kræfter til at tage endnu en kamp
op. Jeg synes, at der er nok at kæmpe
med i forvejen. Og så ender det med,
at man enten ikke får det eller er
nødt til at opsøge det andre steder,”
siger Frederikke og fortsætter:
”Det er jo frygteligt, hvis lægernes manglende vilje til at udskrive
recepter ender med at tvinge
patienter ud på det sorte marked.
Især når der faktisk er en forsøgsordning i gang, som burde afhjælpe
netop det.”

En lang næse

Scleroseforeningen har bedt
Frederikkes scleroseklinik på
Aarhus Universitetshospital om
en kommentar, men hospitalet
oplyser, at de ikke udtaler sig
om enkeltsager.
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Personligt er Frederikke bange for,
at forsøgsordningen i sidste ende vil
være et flop, da kun meget få læger
har valgt at udskrive recepter på den
omdiskuterede plante.
”Som patient sidder man lidt med
en lang næse. Hvis der ikke bliver
udskrevet noget cannabis, får de jo
heller ikke nogen erfaringer med

produktet. Og det er da en skam,”
siger Frederikke.
Hun understreger, at hun stadig
selv vil gøre en indsats for at se, om
hun i fremtiden kan få udskrevet en
recept.
”Jeg ville bruge den lovlige
medicinske cannabis, hvis jeg
kunne. Jeg ved, at jeg har gavn af
det. Og så vil jeg bare så gerne have
det fra et sted, hvor jeg faktisk ved,
at det er ordentligt,” afslutter hun.

Endnu et forsøg
Et par timer efter snakken med
Frederikke tikker der en besked ind
i min indbakke. Fra profilbilledet
smiler Frederikkes ansigt til mig,
men beskeden rummer et anderledes budskab – og en håndfuld emojis med nedadvendte mundvige:
”Jeg talte med min neurolog i
dag, lige efter at du var gået. Jeg
spurgte igen til den medicinske
cannabis. Svaret er stadig nej.”

Af Sara Bangsbo • Illustration: Nis Nielsen

TEMA

Hvad vi mener,
der skal til ...
Der er så mange forhindringer i forsøgsordningen med
medicinsk cannabis, at det er svært for patienter at skifte
det ulovlige ud med det lovlige. I Scleroseforeningen
presser vi på, indtil forsøgsordningen er en reel
mulighed for dem, den er oprettet til.

HVAD MED PRISEN?

HVAD MED VIDEN?
Ti millioner kroner. Det beløb delte
Sundhedsministeriet ud til fem
forskellige studier, der skal grave
sig frem til mere viden om cannabis som medicin.
De fem studier kan give os et
vigtigt praj om, hvorvidt cannabis virker eller ej. Men de er ikke
omfattende nok til, at lægerne kan
læne sig op ad det. Sådan lyder det
fra neurologisk overlæge Claudia
Pfleger.
I Scleroseforeningen har man
kastet sig ud i et samarbejde med
Klinisk Cannabis Forum.
”I øjeblikket er der ingen studier, der målrettet undersøger,
hvad mennesker med sclerose
får ud af at indtage produkterne i
forsøgsordningen. Det vil vi gerne
ændre på, og derfor er vi gået ind
i et samarbejde med forskere fra
Aalborg Universitet om systematisk
at indsamle erfaringer fra mennesker med sclerose, der benytter sig
af forsøgsordningens produkter,”
fortæller forskningschef i Scleroseforeningen Lasse Skovgaard.

Selvom politikerne fik forhandlet
en tilskudsaftale på plads sidste
år, som har hevet prisen ned på det
halve, er den stadig alt for høj for
mange, oplever Scleroseforeningen.
”Vi ved ud fra en undersøgelse,
at smertegrænsen blandt mennesker med sclerose, der bruger cannabis som medicin, ligger på cirka
850 kroner om måneden i gennemsnit for cannabis som medicin,”
forklarer Lasse Skovgaard, forskningschef i Scleroseforeningen.
”Tilskudsaftalen er bedre end
ingenting. Men den får desværre
ikke prisen ned på det niveau, vi
oplever, der er brug for, før forsøgsordningen bliver en mulighed for
alle patienterne. Det kræver altså
mere tilskud, hvis ordningen skal
fungere som et tilbud for de patienter, den er oprettet til,” understreger han.

HVAD MED KØREKORTET?
I øjeblikket følger størstedelen af
lægestaben den anbefaling, som
Styrelsen for Patientsikkerhed
sendte ud sidste år. Ingen kørsel,
mens man bruger produkter fra forsøgsordningen. Det skal ændres nu,
mener direktør i Scleroseforeningen
Klaus Høm.
”Der er kommet flere produkter,
som er meget lettere at dosere, og
derfor bør patienter med recept ikke
bare skæres over med en kam og få
kørselsforbud. Det skal virkelig laves
om nu, så lægerne i stedet foretager
individuelle vurderinger af køreevnen hos dem, der ønsker at beholde
muligheden, som man gør med
andet medicin,” forklarer han.

Medicinsk cannabis
Læs om forsøgsordningen
med medicinsk cannabis, mød
patienter med erfaringer, og bliv
klogere på Scleroseforeningens
indsats på området.
Du kan læse mere om
medicinsk cannabis her:
www.scleroseforeningen.dk/
medicinsk-cannabis

w
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Frederikssund
”Jeg fik konstateret sclerose i 1997, hvor vi var cirka 6.500 med
sygdommen i Danmark. Nu er vi omkring 16.000 med sclerose,
så det går virkelig i den forkerte retning. Det er netop på grund
af den udvikling, at det er en mærkesag for mig at tage del i You
Go Girl og få samlet penge ind til mere forskning i sclerose. Og
så synes jeg, at konceptet omkring You Go Girl er rigtig fint, fordi
jeg får mulighed for at bruge mit store netværk i Frederikssund
– jeg har mange veninder, familie og bekendte, der går med på
min rute i byen, og det er virkelig rørende at opleve,” fortæller
45-årige Lailasilke fra Frederikssund.

Roskilde
”Jeg har familiemedlemmer
med sclerose, og jeg har derfor startet vandreprojektet ’Gå
for livet’, hvor jeg går Sjælland
rundt langs kysten sammen
med andre, der vil støtte
kampen mod sclerose. Derfor
passer det rigtig fint at koble
You Go Girl på og gå en rute
langs Roskilde Fjord, som jo er
så smuk. Det er gået virkelig
hurtigt med at få folk med på
mit hold, som består af både
venner, bekendte, borgmesteren i Roskilde og formanden i Scleroseforeningens
lokalafdeling i Roskilde. Jeg
glæder mig til at gå med dem
alle i en smuk natur og bruge
vandring til at støtte sclerosesagen,” fortæller 44-årige
Anders Find fra Roskilde.

Vejle
”Jeg har haft sclerose siden 2005, og det at stille op til You
Go Girl og gøre noget aktivt og godt for mig selv og andre
med sclerose tiltaler mig meget. Jeg skal køre på min scooter
på den rute, jeg har oprettet i Vejle, og jeg satser hårdt på
at få så mange venner og familiemedlemmer med på ruten
som muligt. På den måde kan jeg også introducere dem til
sclerosesagen fra andet end en sygdomsvinkel, og det glæder
jeg mig til,” fortæller 46-årige Annette Søndergaard fra Vejle.
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Af Stine Røpke Lindrup og Alberte Knudsen • Foto: Diverse

FUNDRAISING

YOU GO GIRL
Onsdag den 1. maj går vi 16.000 skridt for en
verden uden sclerose. Her kan du møde nogle af
initiativtagerne bag You Go Girls mange gåture.

Ejstrupholm

Odder
”For mig er You Go Girl en
rigtig god og overskuelig
måde at støtte sclerosesagen på, fordi man
kan oprette en rute i sin
egen by og involvere sit
eget lokale netværk. Det
er vigtigt for mig at gå
med, både fordi jeg selv
har sclerose, og fordi jeg
kender mange med sygdommen gennem mit
netværk som formand i
lokalafdelingen Odder og
Samsø. Jeg har oprettet
en rute i Odder, og jeg
er godt i gang med at få
mine kollegaer fra Kvickly,
træningsveninder og folk
fra lokalafdelingen med,”
fortæller 52-årige Dorthe
Kristensen fra Odder.

”Jeg har en mormor, der har
haft sclerose, så længe jeg kan
huske. Kort før jul fik min mor
også konstateret sclerose, og
det åbnede mine øjne for, at
jeg bliver nødt til at gøre noget.
Jeg har derfor tilmeldt mig og
min efterskole med 150 elever
til at gå en rute som en slags
stafet til You Go Girl i Ejstrupholm. Og jeg har fået stor
opbakning fra forstanderen og
veninder fra efterskolen, som
alle vil give en hjælpende hånd
med at få det hele arrangeret,”
fortæller 15-årige Jasmin Brusberg fra Midtjysk Efterskole.

Vi går i hele landet
You Go Girl har på rekordtid
spredt sig til hele Danmark.
Mere end 80 hold har meldt
sig til og er klar til en gåtur for
en verden uden sclerose den
1. maj. Sammen skal vi sætte
sclerose på danmarkskortet –
et skridt ad gangen.
Vil du også med?
w Så find et hold her:
www.yougogirl.dk
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MÆRKESAG

Af Gitte Rudbeck • Foto: Panthermedia

VI KÆMPER FOR
1. HVAD ER

PROBLEMET?

Der er alt for mange fejl i
kommunale afgørelser. År
efter år viser tal fra Ankestyrelsen, at godt hver 3.
kommunale afgørelse må
omgøres af Ankestyrelsen.
Det vil sige, at sagsbehandlingen er så mangelfuld, at Ankestyrelsen må
sende afgørelsen tilbage
til kommunen som en
”ommer”.
Betyder det så, at de resterende sager er korrekte?
Nej, langtfra. Ankestyrelsens seneste opgørelse
viser, at der er fejl i hovedparten af de kommunale
afgørelser på væsentlige
områder som nedsættelse
eller ophør af hjælp, personlig hjælp og ledsagelse
og botilbud.
Scleroseforeningens tal
for 2018 viser på baggrund
af i alt 6.500 henvendelser
til foreningens landsdækkende socialrådgivning, at
tre ud af fire sager afgøres
uden handleplan, og at
omkring fire ud af ti sager
afgøres uden en individuel, konkret vurdering
af behovet, sådan som
loven foreskriver. I stedet
baserer kommunen sin
afgørelse på egne ”kvalitetsstandarder”.
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2. HVAD MENER VI?
Den tårnhøje fejlprocent i kommunernes
sagsbehandling er et kæmpe problem.
For den betyder, at retssikkerheden
halter for nogle af landets allermest
udsatte borgere. Det gælder ikke mindst
mennesker med en væsentlig og varig
funktionsnedsættelse, som gør, at de er
helt afhængige af andres hjælp. Fire ud
af ti mennesker med sclerose svarer, at
de er afhængige af andres hjælp i hverdagen, i Scleroseforeningens seneste
livsvilkårsundersøgelse foretaget af
analysefirmaet Inzights i 2017.

3. HVAD GØR VI?
Vi hjælper vores medlemmer fra sag til sag, når der
er problemer med kommunen. Efter behov hjælper vi også med at anke sagerne til Ankestyrelsen.
Sidste år havde vi således omkring 70 afgjorte
ankesager. Endelig arbejder vi ufortrødent og vedvarende på at gøre vores politikere opmærksomme
på problemet med de alt for mange fejl i kommunernes sagsbehandling.

ANNONCE

“Jeg ønsk
er,
at flere
forstår M
S”

DK/NONNI/0618/0004
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tienter
en bedr
e hverd
ag

MERCK
støtter
MS sagen

• 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.

FUNDRAISING

Af Stine Røpke Lindrup

PER
CYKLER
FOR
GITTA
Når den, man elsker, har sclerose,
står man som pårørende ofte med
en følelse af magtesløshed. For hvad
kan man egentlig gøre? For Per
Holst Rasmussen blev rollen som
holdkaptajn på Cykelnervens hold
i Nordjylland et vendepunkt.

F

ølelsen af at gøre en aktiv forskel for den, man elsker. Det
er drivkraften bag Per Holst
Rasmussens store engagement i
Cykelnerven. Her kæmper han, her
gør han en forskel, og her sikrer han
penge til forskning i den sygdom,
som hans samlever, Gitta, har haft
i 27 år – næsten lige så længe, som
de to har kendt hinanden.
”Det er svært at være nærme-
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ste pårørende til et menneske med
sclerose. Der er ikke meget, man
kan gøre for at stoppe sygdommen, selvom man virkelig har lyst.
Men på Cykelnerven får jeg faktisk
følelsen af, at jeg gør noget – for
Gitta, men også for alle andre
med sclerose,” fortæller Per om
baggrunden for de mange timers
arbejde med fundraising og cykling
sammen med Cykelnerven.

Per er kaptajn for Cykelnervens
hold i Nordjylland, som er et af i alt
ni hold fordelt over hele landet. Han
har stået i spidsen for det nordjyske
hold siden 2014.

Målet er en verden uden
sclerose
Gitta og parrets tre døtre har stor
respekt for Pers engagement i
Cykelnerven.

Foto: Anders Dahl Tollestrup

”Jeg er virkelig stolt af Per, hans
passion for cykling og de mange
penge, han er med til at samle ind
til forskning i sclerose. Jeg viser
det nok ikke altid så meget, fordi
Cykelnerven indimellem tager
rigtig meget af hans tid – men det
er jeg virkelig,” siger Gitta.
Både Per og Gitta er aktive i
fundraisingarbejdet i Nordjylland, når der hvert år skal findes

sponsorer, som vil støtte det lokale
holds indsats i de franske bjerge. Til
sommer skal 330 cykelentusiaster
igen af sted til Frankrig og cykle for
en verden uden sclerose.
Støt Pers indsamling på
www.cykelnerven.dk/
indsamling/955

w

FUNDRAISING

MILLIONER TIL
FORSKNING
Siden opstarten har det nordjyske hold bidraget med mere
end en million kroner til Cykelnervens indsamling til forskning.
I alt har Cykelnerven indsamlet over 20 millioner kroner siden
2014.

w

Læs mere om Cykelnerven
på www.cykelnerven.dk
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SCLEROSEFORENINGENS TILBUD

DET FÅR DU
Hvad får du egentlig for dine medlems
kroner? Vi har samlet en oversigt over
alle Scleroseforeningens medlemstilbud.
Se dem her!
Læs også mere om alle tilbuddene på:
www.scleroseforeningen.dk/
medlemstilbud

LÆGE
Stil spørgsmål til
Scleroseforeningens
egen læge.

w
scleroseforeningen.dk/
læge

KURSER OG
MØDER
Bliv klogere på dig selv,
dit parforhold, sygdom
men og seneste forsk
ning.

w
scleroseforeningen.dk/
camps

PSYKOLOG

INFORMATØRER

CAMPS

FERIE OG REJSER

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

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

Deltag i spændende
camps og aktivitets
weekender.

Tag med på rejser til
passet mennesker med
sclerose.

w
scleroseforeningen.dk/
psykolog

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

w
scleroseforeningen.dk/
aktivitet

w
scleroseforeningen.dk/
informatør

w
scleroseforeningen.dk/
camps

NYHEDER

LEGATER

SOCIALRÅDGIVER

Søg et af Sclerose
foreningens legater.

Få konkret rådgivning
og en vurdering af
din sag.

w
scleroseforeningen.dk/
nyheder

w
scleroseforeningen.dk/
legat

ADVOKAT

MEDLEMSBLAD

KONTAKT

Fire gange årligt lander
medlemsbladet i din
postkasse.

Du kan altid ringe til
Scleroseforeningen
mandagtorsdag kl. 816
og fredag kl. 814 på

w

scleroseforeningen.dk/
advokat

scleroseforeningen.dk/
blad

SCLEROSELINJEN

NETRÅDGIVNING

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

Næsten 20 eksperter
svarer på spørgsmål om
livet med sclerose.

w
scleroseforeningen.dk/
linjen

scleroseforeningen.dk/
rejser

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

Få gratis advokatbistand
i sager relateret til
sclerose.

w

w

w
scleroseforeningen.dk/
netrådgivning
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36 46 36 46

w
scleroseforeningen.dk/
socialrådgiver

DRONNINGENS
FERIEBY

Som medlem har du
mulighed for at holde
ferie i feriebyen til
halv pris.

w
scleroseforeningen.dk/
ferieby

FERIEHUS
I SKAGEN
Lej vores tilgængelige
hus i Skagen.

w
scleroseforeningen.dk/
skagen

EVENTS
Mød andre i samme
båd, og kæmp for en
verden uden sclerose.

w
scleroseforeningen.dk/
events

SCLEROSEFORENINGENS TILBUD

Rejserne er
fantastiske, fordi
de er tilpasset mine
behov. Jeg skal ikke
bekymre mig om,
hvad jeg kan eller
ikke kan, for alle
forhindringer er
ryddet af vejen. Og
så er der altid smil
og hjælp at hente.
Kirsten Andersen, 69 år, attakvis sclerose.
Har været med Scleroseforeningen i Schweiz og på Mallorca
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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

Hvordan indretter
man bedst?
SPØRGSMÅL:
Min veninde i 50'erne har
sclerose. Vi veninder hjælper
hende af og til i lejligheden med
at få ting flyttet, ting hængt op
eller ryddet ud. Lejligheden er
lidt uoverskuelig på grund af
malerarbejde, så nogle ting står i
de forkerte rum. Hvordan kan vi
fremadrettet hjælpe hende, når
lejligheden er blevet malet færdig,
så det er lettere i hverdagen for
hende fremover? Kan I henvise til
nogle gode hjemmesider, gode råd
til boligindretning og organisering for mennesker med sclerose?

SVAR:
Når man som handicappet indretter sig, er det vigtigt, at man skaber sig plads i sin bolig. Plads til
at kunne komme rundt indenfor
med for eksempel en kørestol eller
rollator. Plads til at kunne tage sit
hjælpemiddel med ud på toilettet
og ind til sengen om nødvendigt.
Man ser også på adgangsforhold,
er boligen i ét plan? Er der trapper
og så videre?
Det er også vigtigt, at man kan
komme til i sit køkken, så man
kan nå de ting, man skal bruge,
hvis man selv skal lave sin mad. At
man indretter sig, så det passer til
ens funktionsniveau. Tænk måske

også på at sætte ting sammen,
der passer sammen, for eksempel morgenmaden sammen med
de dybe skåle, kopper ved kaffemaskinen og så videre. Bor man
alene, behøver man måske ikke at
sætte 12 kopper oppe på den gode
hylde, man kan nå, men nøjes med
2 kopper, for så har man måske
også plads til et par tallerkner.
Du kan læse mere om tilgængelige boliger og indretning på
for eksempel sbi.dk, der blandt
andet handler om pladsforhold i
boligen, og Bolius har også en god
artikel i sine faktaoplysninger fra
24.10.2017 med gode råd om indretning ved handicap.

Berit Jönsson er uddannet ergoterapeut i 1990 i København og
har arbejdet både kommunalt
og i hospitalsregi med alt lige
fra hjælpemidler til indretning af
biler og boligændringer.

Stil spørgsmål til en af vores rådgivere online: Advokat • Arkitekt • Børn og unge • Ergoterapeut • Familie- og børnepsykolog • Forsikring • Fysioterapeut • Jobrådgiver • Jordemoder • Kost • Læger • Neuropsykolog • Psykiater • Psykologer
• Redaktør • Sexolog • Socialrådgiver • Sygeplejerske • Tandlæge
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ANNONCE

HAR DU
PRIMÆR PROGRESSIV MULTIPEL SCLEROSE?

SÅ FÅ HJÆLP PÅ

www.progressivsclerose.dk
Information og gode råd til dig, der
har progressiv multipel sclerose, eller
er pårørende til en med progressiv
multipel sclerose.

DK/MS/1806/0016/Juni 2018

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

FORSKNING

Af Sara Bangsbo • Foto: Ninett Rhode og Colourbox

Hvordan kan du
træne, når du
bruger kørestol?
Alle ved, at træning er sundt. Og selvom det ikke er helt så ligetil, når hverdagen
skal klares i kørestol, er det både muligt og meningsfuldt at få pulsen op og
presset musklerne igennem træning. Men hvad skal du vide, før du går i gang?

[ORDBOG]
[Intervaltræning] betyder,
at man deler sin træning op
i intervaller, hvor man skifter
tempo, så pulsen skiftevis
stiger og falder. En træning
består derfor af arbejdsintervaller og pauseintervaller.
Se hele vores ordbog på
scleroseforeningen.dk/
ordbog

w

”N

år man har sclerose, er
det altid en investering
at træne, for det koster
dig noget energi,” siger master i
rehabilitering og udviklingsleder
på Sclerosehospitalet i Ry Anders
Skjerbæk.
Men der er flere fordele end
ulemper. Og ved fremskreden
sclerose er det især vigtigt at
få trænet, fordi der ikke findes
medicin til at bremse sygdommens
udvikling. Her kan træning være
svaret på, hvad du selv kan gøre.

”Efter noget tid får du faktisk
mere energi i din hverdag,
hvis du træner regelmæssigt,
og det kan forbedre dine
træthedssymptomer.”
Anders Guldhammer Skjerbæk,
master i rehabilitering
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Træning er ikke ens for alle
Det er nemlig muligt at træne,
selvom du måske bruger kørestol
og oplever, at sclerosen har frarøvet
dig noget af din mobilitet.
”Der er mange øvelser, du kan
lave fra en kørestol, som inddrager
både konditionstræning og styrketræning,” forklarer Anders Skjerbæk.
”Men sclerose er så forskelligartet fra person til person. Derfor
er det først og fremmest vigtigt
at være bevidst om, hvilke dele af
kroppen du stadig har funktion og
nogenlunde styrke i. Når du har
styr på det, kan du lettere finde
frem til de træningsredskaber,
som er effektive for dig at bruge,”
uddyber han.
Og fordelene er ikke til at tage
fejl af.

Forskellige gevinster
Der er nemlig gevinster at høste,
ligegyldigt hvilken type træning
du laver.
Når du træner kondition, bliver
din lungefunktion forbedret, og

Anders'

bud på
hjemmeøvelser

du sænker risikoen for livsstilsog hjerte-kar-sygdomme, mens
effekten er en anden, når du styrke
træner.
”Vi ved, at sclerose går ind og
påvirker nervesystemet og nerveledningshastigheden. Men du
kan faktisk modvirke det igennem
styrketræning. Ved styrketræning
aktiverer du musklerne, og det gør
dine knogler og led stærkere. Du får
flere kræfter, og det kan mindske
nogle af de ødelæggelser, sygdommen forårsager på nervesystemet,”
forklarer Anders Skjerbæk.

Din kreativitet sætter
grænsen
Det er faktisk kun din kreativitet,
der sætter grænser for, hvordan
du kan træne, selvom du sidder i
kørestol. Men til at begynde med
bør du opsøge professionel vejledning, pointerer Anders Skjerbæk.
For det er vigtigt, at du ikke skader
din krop i forsøget på at gøre noget
godt for dig selv.
”Lige så snart du har fået styr på,

hvordan du træner mest effektivt,
i forhold til de udfordringer du har,
kan du sagtens selv gå i gang med
træning og hjemmeøvelser,” siger
han.
”Det ideelle er at tænke både
konditions- og styrketræning ind,
og i starten vil du nok føle, at det
tærer på energiniveauet. Men efter
noget tid får du faktisk mere energi
i din hverdag, hvis du træner regelmæssigt, og det kan forbedre dine
træthedssymptomer,” forklarer
Anders Skjerbæk.

Blussende symptomer
Nogle oplever dog, at andet end
energiforbruget sparker ind, når
træningen er i gang. Symptomer
som kramper fra spasticitet eller
en ustyrlig varmefølsomhed kan
udløses af træning. Og selvom de
hverken er farlige eller langvarige,
kan det være både ubehageligt og
forstyrrende, når man prøver at
gøre noget godt for sig selv.
”Her handler det om at finde den
perfekte balance mellem intensitet

Skyggeboksning kan udføres
alle steder fra en kørestol og er
en god øvelse til at få pulsen op.
Du kan bokse både ud i luften
og på en blødere genstand.
Træningselastikker er et rigtig
godt redskab, som både træner
muskler og kan få pulsen op, hvis
du laver øvelserne hurtigt efter
hinanden. Der findes mange
øvelser, der træner forskellige
muskler og led i kroppen.
Kan du rejse dig fra kørestolen, er en tredje god øvelse at
placere dig selv foran et bord.
Rejs dig fra stolen, brug bordet
som balancestøtte, og sæt dig
igen. Gentag øvelsen, så mange
gange du kan.

og intervaller. Du skal vide, hvor
hårdt du kan træne i hvor lang tid
ad gangen, før symptomerne viser
sig. Når du ved det, skal du altid
lægge pauserne, så symptomerne
ikke hindrer dig i at gennemføre
din træning,” fortæller Anders
Skjerbæk.
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ANNONCE

Hos Farstrup skaber vi den bedste stol til dig
og dine behov. Vi hjælper dig med at finde
og skabe den perfekte stol til dig.
Vores kærlighed for træet og håndværket
skinner igennem, og derfor tilbyder vi
fantastisk siddekomfort i særklasse.
Lad din lokale forhandler overbevise dig:
Brenderup • Bolighuset Werenberg
Holbæk • Farstrup Comfort Center

Tlf. 64 44 10 49
Tlf. 20 56 44 03

København K • Vestergaard Møbler
Lyngby • Vestergaard Møbler
Maribo • Møblér med Jarvig Møbler
Næstved • Ide Møbler
Odense • Farstrup Comfort Center
Århus C • Farstrup Comfort Center

Tlf. 32 57 28 14
Tlf. 45 87 54 04
Tlf. 54 76 10 01
Tlf. 55 72 20 75
Tlf. 66 15 95 10
Tlf. 86 13 35 88

WWW.FARSTRUP.DK

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

NOTER OM FORSKNING
En vigtig bevilling kickstarter studie om
alternativ behandling

Én type allergi trigger
sclerose
Når man har sclerose, spiller tarmbakterier en vigtig rolle i, hvor aktiv
sclerosen er. Men nu ser det ud til,
at en af de faktorer, der kan ændre
tarmbakterierne, så de bliver ødelæggende for centralnervesystemet, er fødevareallergi.
Det viser et større amerikansk
observationsstudie, der har undersøgt sammenhængen mellem,
hvor ofte sclerose blusser op hos
tre forskellige allergigrupper og en
gruppe, der slet ikke kæmper med
allergi.

w

www.scleroseforeningen.dk/
madallergi

Forskning i alternative behandlingsmetoder bliver kickstartet med
1,3 millioner kroner fra Sundhedsministeriet. Ministeriet har nemlig valgt, at pengene skal gå til et stort projekt i Scleroseforeningen,
der tager fat i alternativ behandling. Projektet løber fra 2019 og
halvandet år frem.

w

www.scleroseforeningen.dk/bevilling

Sclerosetræthed ses oftest
ved progressiv sclerose
Et nyt skotsk studie peger på, at det hyppigere er patienter med
progressiv sclerose, der er plaget af den overvældende træthed,
der kaldes fatigue.
Resultaterne viser dog også, at de, som oplevede en voldsom
grad af den særlige træthed, generelt boksede med større fysiske,
psykiske og kognitive udfordringer, lige meget hvilken type sclerose
de havde.

w

www.scleroseforeningen.dk/fatigue
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MENNESKER

Chefen hjalp
Susanne til at blive
på arbejdspladsen
Da Susanne Geiken fik sclerose, frygtede hun at
miste sit job. I dag har hun privat parkeringsplads,
et skærmet kontor og nye arbejdsopgaver i et
fleksjob – på samme arbejdsplads.

M

ed en støttestok i den
ene hånd og et fast
greb om det tunge
trægelænder med den
anden bevæger 55-årige Susanne
Geiken sig langsomt, men hjemmevant ned ad trappen til firmaet
Deerhunters indgangsparti.
Da Susanne blev ansat for over ti
år siden, voldte trappen op til kontorerne på første etage, hvor hun i
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dag arbejder i fleksjob 17 timer om
ugen, ingen problemer.

Hvad med jobbet?
Det er ikke kun Susannes fysik,
sclerosen over tiden har svækket.
Sygdommen er også gået ud over
hendes energiniveau og evne til at
huske. Da Susanne i 2013 fik dia
gnosen, sad hun som indkøbskoordinator og chefens højre hånd.

”Jeg havde rigtig mange bolde i
luften, og jeg har altid været meget
ambitiøs i forhold til mit arbejde.
Det ramte mig utrolig hårdt, da jeg
ikke kunne klare alle mine opgaver
længere,” siger Susanne.
Derfor skulle hun også tage
tilløb til at fortælle sin chef om
sygdommen. Susanne var nervøs
for, at sclerosen ville blive enden
på ansættelsen hos Deerhunter.

Af Cæcilie Dohn Christensen • Foto: Maria Tuxen Hedegaard

MENNESKER

MIG OG MIN

FANTASTISKE

ARBEJDSPLADS

Hvem?? Hvad? Hvor
Hvem
Hvor??

Susanne Gei
Geiken,
ken,
55 år, og hendes
chef, Lars Engel.

w

Men hendes svedige håndflader var
unødvendige.

Klar til handling
For hendes chef havde allerede
lagt mærke til, at Susanne havde
fået sværere ved at komme op ad
trappen til kontoret, og at hun ikke
havde det samme overskud som
tidligere. Så da Susanne først kom
ind på hans kontor i Haderslev og

Fl
Fleksjobber
eksjobber i
firmaet DeerhunDeerhunter, der sælger
jagt- og fritidstøj.

Deerhunters
Deerhunters
kontor i Haderslev en dag i
februar 2019.

Du kan læse hele Susannes historie her:
www.sclerose
www.scleroseforeningen.dk/SusanneGeiken
foreningen.dk/SusanneGeiken

fortalte om sygdommen, fik Lars
hurtigt etableret en privat parkeringsplads og et skærmet kontor
til Susanne. Og så ringede han til
jobcenteret for at hjælpe hende til
et fleksjob – hos Deerhunter.
”Det var vigtigt for mig, at
Susanne kunne blive ved med at
være en del af 'familien'. Hun er et
samlingspunkt i firmaet, og folk
kender hende og ved, at man altid

kan komme til hende – både i faglige og sociale henseender,” siger
han og fortsætter:
”Og så har ældre medarbejdere en uerstattelig viden, som
er opbygget gennem lang tid. De
bidrager med så meget til et firma,
og det er værd at kæmpe for.”
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MENNESKER

Af Cæcilie Dohn Christensen • Foto: Scleroseforeningen

MØD EN FORSKER
Hvert år uddeler Scleroseforeningen 12-15 millioner kroner til forskning.

[ORDBOG]

Thor Ameri Chalmer

Læge og ph.d.-studerende ved Det Danske Scleroseregister.

[Expanded Disability Status
Scale], forkortet EDSS, er en
metode til at vurdere, i hvor høj
grad sclerose påvirker en patient
fysisk. Ved hjælp af et scoringssystem vurderer man, hvordan
sclerosen har udviklet sig, ud
fra patientens fysiske formåen.
EDSS går fra 0 til 10 – hvor 0 er
normal funktionsevne, mens 10
betyder, at man er død.
Se hele vores ordbog online på
www.scleroseforeningen.dk/
ordbog

Thor: "Scleroseforeningen gør
min forskning uafhængig."
Hvad var formålet med
projektet?
Det var at undersøge, om der er
positive effekter på lang sigt ved
at komme tidligt i forebyggende
behandling.

Hvilke resultater er der
kommet ud af projektet?
Vi er indtil videre kommet frem til,
at det er positivt at komme tidligt i

behandling – også på længere sigt.
Vi undersøgte tiden, der gik, fra
man startede i behandling, til man
fik en EDSS på 6. Det er en funktionsscore, hvor 6 svarer til det tidspunkt, hvor man begynder at have
behov for eksempelvis ganghjælpemidler. Resultaterne viste, at tiden
var kortere for de personer, som
kom sent i behandling – altså at de
hurtigere fik brug for hjælpemidler.

Hvad har det betydet for
projektet at få midler fra
Scleroseforeningen

Se Thor fortælle om hele
projektet på
www.scleroseforeningen.dk/
thor

w
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Det var enormt vigtigt for projektet at få støtte fra Scleroseforeningen, fordi vi beskæftiger os meget
med medicinens effekt. Derfor er
vi rigtigt glade for, at vores forskning kommer fra nogle uafhængige kilder og ikke fra et firma,
som har en interesse i, at resultatet
kommer ud på en bestemt måde.

HURTIGE
Pipette eller pc?
Pc! Jeg er registerforsker og
bruger mange, mange timer
foran skærmen.
Bil eller cykel?
Til daglig cykel. Jeg bor heldigvis i
cykelafstand til Rigshospitalet, så
jeg slipper for morgentrafikken.
Biograf eller teater?
I teorien begge dele. I virkeligheden ingen af delene ...
Salat eller stegt flæsk?
Uhh ... Stegt flæsk er dejligt én
gang om året. Salat er ikke en ret,
men tilbehør.
Pepsi eller Coca-Cola?
Jeg er egentlig ligeglad.
Cuba Libre?

ANNONCE

Brain health

: a guide fo

r people w

Hjernesund
hed
En guide til m

ennesker me
d multipel

Læs mere om, hvordan
du styrker din hjerne
i brochuren:
Hjernesundhed
En guide til
mennesker med
multipel sclerose

George Pep
per
Helmut Butz
kueven
Suhayl Dhib
-Jalbut
Gavin Giova
nnoni
Eva Havrdov
á
Jeremy Hob
art
Gisela Kobel
t
Maria Pia So
rmani
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oulsee
Timothy Vollm
er

Hent brochuren gratis
på din MS-klinik!

MSguiden.dk
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For mere viden omkring multipel sclerose, følg os

GZDK.MS.18.06.0103a/30.11.18

facebook.com/MSguiden.dk

SCLEROSEHOSPITALERNE

ER FOR ALLE MED SCLEROSE

”

Hospitalerne giver mig energi
til at leve med min sclerose.
Man finder ind til sig selv,
lærer at have respekt for
sygdommen og får en masse
redskaber med hjem, som
man kan bruge i hverdagen.”
Lars Nielsen,
49 år, attakvis
sclerose, sclerose
siden 2004

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 afsted:
Et forløb på sclerosehospitalerne er altid
gratis for patienten. Du skal henvende dig
til din praktiserende læge eller din scleroseklinik for at få en henvisning til et forløb.

Vi tilbyder
forskellige temaferier
og aktiviteter

ÅRET RUNDT

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 tilgængelig 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.

Kr. Himmelfarts ferie
4 overnatninger for op til 5 personer kr. 4.080,-/2.040,-*
*når feriebylegat er fratrukket.

Weekend med
forplejning
En hyggelig weekend hvor vi
kombinerer traditionel feriehushygge med forplejning. Der er
musik og dans lørdag.
Prisen er inkl. forplejning.
4. - 6. oktober 2019
2 overnatninger kr. 1.650,-

Yoga & kreativ kursus

Rideferie

Sommerhøjskole

En weekend hvor du gør noget
godt for krop og sjæl og samtidig udfolder kreativiteten. Vi har
allieret os med kompetente undervisere i yoga og billedkunst.

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.

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

Undervisning kr. 1.000,- pr. pers.

Rideundervisning kr. 995,- pr. pers.

26. - 28. april 2019

19. - 22. september 2019

Uge 26: 21. - 28. juni 2019

2 overnatninger fra kr. 995,-

3 overnatninger fra kr. 3.135,-

Uge 26 kr. 6.785,-

SE MERE PÅ
DRONNINGENSFERIEBY.DK

Dronningens Ferieby 1
8500 Grenaa
Tlf. 87 58 36 50

PRIS PR.
PERSON

PRIS PR. HUS FOR
OP TIL 5 PERSONER

FUNDRAISING

Hvad går
pengene til?

Men hvad går pengene
egentlig til? Hvilke projekter
kan du være stolt over at
støtte? I år går pengene til
22 forskellige forskningsprojekter.
Du kan læse om seks
udvalgte projekter på
Scleroseforeningens hjemmeside. Disse projekter
beskæftiger sig især med
at undersøge forebyggelse,
arvelighed og behandling.

w

scleroseforeningen.dk/
udvalgteprojekter

MS Bike cykler gennem
hele landet
Første weekend i maj lyder startskuddet
til årets udgave af MS Bike. Her cykler 200
ildsjæle hele vejen fra København til Skagen
for en verden uden sclerose. Deltagerne skal
tilbagelægge ikke mindre end 743 kilometer på under 30 timer – så der skal trædes i
pedalerne både dag og nat for at nå i mål.
Alle deltagere samler samtidig penge ind til
forskning, og du kan følge deres indsats på
Scleroseforeningens Facebook-side. MS Bike
er sponsoreret af Rema 1000.

w

Følg med i MS Bike 4.-5. maj på
facebook.com/scleroseforeningen

” Når du støtter
foreningens arbejde
eller samler penge
ind til forskning, gør
du en helt afgørende
forskel. Tusind tak,
fordi du kæmper
sammen med os.
Foto: David Rosted

Scleroseforeningens direktør, Klaus Høm
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Foto: Jakob Helbig

Uanset om du deltager i
vores events, melder dig
som indsamler eller støtter
Scleroseforeningen med
et fast beløb hver måned
– så er du med til at sende
penge af sted til vigtig
forskning i sclerose.

Cykelnerven
indtager de
franske alper
Til juni står der igen Tour
de France-bjerge på programmet for Cykelnervens ryttere. De mere end
300 ryttere skal i år cykle
ikke færre end 12.000 højdemeter i Alperne for en
verden uden sclerose.
Samtidig kæmper alle
deltagere også for at
samle penge ind til forskning i sclerose. Sidste år
samlede deltagerne 5,4
millioner kroner ind – og
planen er at sætte ny
rekord til sommer.
Blandt deltagerne er
Scleroseforeningens formand, Christian L. Bardenfleth, som er med for
fjerde gang. Cykelnervens
hovedsponsor er den
globale malingleverandør Hempel, som også
selv stiller til start med et
medarbejderhold.
Følg Cykelnervens
kamp for en verden
uden sclerose på
cykelnerven.dk
og facebook.com/
cykelnerven

w

FUNDRAISING

EVENTS & INDSAMLINGER

Butiksindsamling i fuld gang
Vores årlige butiksindsamling er skudt
godt i gang, og i de kommende uger
har hundredvis af butikker i hele landet
vores indsamlingsbøtter og støttestregkoder stående klar ved kassen.

Tusind tak til alle jer, der er aktive i Scleroseforeningens lokalafdelinger, som igen i år
gør et kæmpe stykke arbejde for at sætte de
mange indsamlingsbøtter op, samle dem
ind igen og tælle pengene op.

Foto: Ninett Rohde

Supermarkedskæden Rema 1000 har
indsamlingsbøtterne stående fremme
i samtlige butikker i hele landet, hvor
de også sælger støttestregkoder og
læbepomader til fordel for forskning
i sclerose. Butikskæderne Bahne og
Arnold Busck sælger også støttestregkoder i alle deres butikker.

Så hold øje med indsamlingsbøtten i
dine lokale butikker, og giv gerne et bidrag
med på vejen – hver eneste krone tæller i
kampen for en verden uden sclerose. Indsamlingen løber frem til slutningen af juni,
hvor alle bøtter samles sammen af Scleroseforeningens frivillige. Målet er at samle en
million kroner ind til forskning i sclerose.

Scleroseindsamling i hele landet
Til september skal vi igen på gaden og samle penge ind til forskning i sclerose, og
vi håber, at du har lyst til at være med. For første gang er indsamlingen landsdækkende, og du kan derfor få en indsamlingsrute lige der, hvor du har lyst –
uanset hvor i landet du bor.
Var du med til at samle ind sidste år, og gik du en rigtig god rute? Mange af os
har en yndlingsrute, som vi vender tilbage til år efter år. Gælder det også dig?
Skynd dig ind og reserver din rute allerede i dag, hvis du vil være sikker på at
gå lige det sted, du gerne vil.

w

Du tilmelder dig på sammenmodsclerose.dk
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Foto: Privatfoto

Har du ikke været med før? I år samler vi ind i hele landet søndag den 8. september,
og du er inviteret. Hver indsamler får i gennemsnit 1.000 kroner i indsamlingsbøtten, så jo flere vi er, des flere penge kan vi aflevere til ny forskning.

GENBRUGSGULD

Foto: Cathrine Ertmann

Fik du læst temaet om:
Sclerose og ensomhed?

Over en tredjedel af de adspurgte svarer i en undersøgelse fra Scleroseforeningen,
at de ofte eller af og til føler sig ensomme som følge af deres sclerose.
"Hvordan skal jeg omgås andre, når jeg ikke længere ved, hvem jeg selv er?"
Sådan spørger Wenche Abel i en af artiklerne i vores ensomhedstema.

Læs hele temaet om ensomhed her:
www.scleroseforeningen.dk/
ensomhed

w
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ANNONCE

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

Er du irriteret over, at din skinne
sidder fast på dine sko?

Dropfodmdialock

Dialock® er et system vi har udviklet til dig, der bruger
Dropfodsskinne. Med et simpelt greb er det muligt at skifte din
skinne over på flere sko. Det giver frihed i hverdagen til at lave
mange aktiviteter med samme skinne til forskelligt fodtøj.

Bandagist Jan Nielsen – En verden fuld af muligheder
Kontakt os for information eller se www.bjn.dk
– Vi vil så gerne dele vores viden!

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

Naturlig balance

ANNONCE

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

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

DK1902967405/FEB/2019

| info@flexbrace.dkk || Telefon 4632 1561
Flexbrace ® Danmark| |A Roskildevej 8-106|E2620 Albertslundvn| Swww.flexbrace.dkdk

Besøg kenddinms.dk
og bliv klogere på
Multipel Sclerose
MS er en kronisk sygdom, der kan ramme som et lyn fra en klar himmel,
men der er flere effektive behandlinger, der bremser sygdommen.
Derfor er der i dag gode muligheder for et godt liv med MS.
Vi har på hjemmesiden kenddims.dk samlet informationer og gode råd
til, hvad du selv kan gøre, hvis du eller en af dine pårørende er ramt af
Multipel Sclerose.
Besøg vores hjemmeside, og bliver klogere på et liv med
Multipel Sclerose!

Novartis Healthcare A/S
Edvard Thomsens Vej 14
DK-2300 København S
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Tlf. +45 39 16 84 00
Fax +45 39 16 84 01
Email skriv.til@novartis.com
www.novartis.dk

NOTER OM SCLEROSE

NOTER OM FORSKNING
Sverige sparer
millioner på
gigtmedicin
mod sclerose
Er der forskel på
lægemidlerne
Ocrelizumab og
Rituximab?
Det korte svar er ja – for lægemidlerne indeholder to forskellige antistoffer.
Det ene antistof i Rituximab
indeholder mere museprotein
end antistoffet i Ocrelizumab.
Den større mængde af
museprotein, der er i Rituximab, kan skabe en lille forøget
risiko for bivirkninger såsom
antistofdannelse og overfølsomhedsreaktioner.
Men selvom der er en
smule forskel i de mulige
bivirkninger, ser effekten ud
til at være ens. Begge lægemidler binder sig nemlig til
samme molekyler og ødelægger samme celletyper.

På den anden side af sundet har
de flittigt kastet sig over brugen
af gigtmedicinen Rituximab mod
sclerose. I Sverige er det nemlig
omtrent 40 procent af alle med
attakvis og progressiv sclerose, der
er i behandling med lægemidlet,
selvom det heller ikke her er godkendt og markedsført til andre
end gigt- og kræftpatienter.
Den noget alternative behandlingsstrategi end i Danmark har
sparet landet for intet mindre
end 500 millioner svenske kroner
årligt, da Rituximab er billigere
end de fleste andre muligheder,
der findes i kartoteket over sclerosemedicin.
”De økonomiske faktorer har
aldrig været en primær faktor ved
anvendelsen af Rituximab i Sverige. Brugen begyndte kun, fordi
Rituximab fyldte et tomrum, hvor
andre lægemidler ikke fungerede
af forskellige grunde,” forklarer
svensk professor og neurolog
Anders Svenningsson.

Stort studie vil undersøge effekten af
Rituximab mod sclerose
En type leddegigtmedicin kan være effektivt mod progressiv sclerose og minder om det allerede godkendte
Ocrevus. Derfor er et nyt efterspurgt studie på tegnebrættet på Rigshospitalets scleroseklinik.
”Vi vil lave et studie, der kan komme med en afklaring af, hvordan Rituximab og Ocrelizumab sammenligneligt virker, og om det er sikkert at behandle med
det over en lang årrække,” forklarer professor Finn

Sellebjerg, der håber på, at studiet går i gang i løbet
af 2019.
”Planen er, at vi vil følge patienterne i fem år. Efter et
par år kan vi se, om der er forskelle i effekt af behandlingerne, og derefter fortsætter vi behandlingerne for
at afdække langtidsvirkningen og sikkerheden, som vi
vil kunne sige noget om efter fem år,” uddyber han.
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MENNESKER

Af Ninett Rohde • Foto: Michael Bo Rasmussen
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MENNESKER

NORDJYLLANDS
IDRÆTSHØJSKOLE
Årgang: Efterårsholdet 2018.
Relation: Marie Bjerring, der er
lærer på skolen, har sclerose.
Hvorfor: 13 elever arrangerede
i forbindelse med valgfaget
”frivillighed” en auktion for hele
højskolen, hvor man som elev
kunne donere ting, ydelser
eller challenges, som elever og
lærere derefter kunne byde på.
Indsamlingen var til ære for
deres lærer, Marie Bjerring, der
har sclerose. De endte med
at samle 10.000 kroner ind, som
vil gå til arbejdet for mennesker
med sclerose.
Læs hele historien på
scleroseforeningen.dk/
hojskole

w
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SMÅT OG GODT OM SCLEROSE

God Adgang
Mærkeordningen God
Adgang er blevet relanceret - blandt andet med
et nyt mobilsite. På den
måde er det nemt at
tjekke på forhånd, om alt
fra stisystemet ved Hanstholm Fyr til Folketingets
tilskuerpladser er tilgængelige i for eksempel
kørestol.

w

Tjek sitet ud her:
godadgang.dk

Ny forening
arrangerer rejser
En ny forening ved navn
"Rul og Rejs" arrangerer
rejser for mennesker
med fysiske handicaps.
Foreningen søger fondsmidler og forsøger på den
måde at holde priserne
på rejserne nede for deltagerne. De næste ture går
til Tyskland og Holland.
Tjek, om det er
noget for dig, på:
rulogrejs.dk

w

Nu kan du booke
nyt feriehus i
Skagen
Trigon Fonden har doneret et fantastisk
feriehus i Skagen til Scleroseforeningen.
Huset er handicapvenligt, og du kan allerede nu booke dig ind i huset.
Læs meget mere om huset, priserne, og
hvordan du lejer det, lige her:

w

” Ole A. Busck gjorde
en enestående og
dybt engageret
indsats. På sin egen
myndige, stille og
diplomatiske facon
var han involveret
i alle væsentlige
beslutninger,
og han var en af
drivkræfterne bag
at udvikle og bevare
Scleroseforeningen.
Du kan læse hele mindeordet for Scleroseforeningens
tidligere præsident Ole A. Busck her:
www.scleroseforeningen.dk/OleABusck

w
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scleroseforeningen.dk/hus-i-skagen

VIL DU MED?
Spændende kurser
Scleroseforeningen byder i 2019 på kurser
som "Kognitive vanskeligheder", "Konstruktiv
kommunikation i parforholdet", "TRE – stress
og spændingsforløsende øvelser for mennesker med sclerose" og selvfølgelig en familiedag for forældre med børn fra 5 år til 18 år.
Du kan læse mere om kurserne, tid
w og sted her:
www.scleroseforeningen.dk/kurser

Regionale medlemsmøder
Scleroseforeningens regionale medlemsmøder er endnu ikke afholdt i hele landet. Så bor du i nærheden af Holbæk,
Rønne, Næstved eller København, kan du
stadig nå at høre om al den forskning
Scleroseforeningen laver.
www.scleroseforeningen.dk/
w regionale-medlemsmøder

SMÅT OG GODT OM SCLEROSE

VÆRD AT VIDE
Foto: Jan Madsen

Spinning for en verden
uden sclerose
Der var fuldt hus til Sport2lifes store spinningevent på Roskilde Katedralskole lørdag den 2. marts. Roskildes borgmester,
Joy Mogensen, skød dagen i gang, og Scleroseforeningens
næstformand, Malene Kappen Krüger, bød deltagerne varmt
velkommen.
Herefter trådte mere end 600 deltagere i pedalerne for at
samle penge ind til forskning i sclerose. Indsamlingen har foreløbig rundet 250.000 kr, og med det fantastisk flotte beløb har
deltagerne og arrangørerne slået alle tidligere rekorder.
Bag arrangementet stod Sport2lifes lokale ildsjæl Johnny
Roland og Cykelnerven Midtsjælland. Tusind tak til både deltagere, arrangører, ambassadører og lokale sponsorer, som alle
har været med til at skabe det uforglemmeligt flotte resultat.

Ergoterapeutens hjørne
1.

Sørg for at
komme godt ind
til bordet, og at
fødderne har god
kontakt til underlaget.

2. Indstil stolen, så

du sidder med en
benvinkel på ca.
90 grader fra stolesædet til gulvet.

3. Sørg for at under-

armene ligger
godt og stabilt
på så meget af
bordpladen som
muligt, så du får
den bedste støtte.

Skift og variation af siddestillingen i løbet
af dagen er vigtig i forhold til at øge
blodgennemstrømningen i bækkenet.
Hvis du sidder i el-kørestol er det en rigtig
god ide at skifte siddestilling ved hjælp af
bækkenkip-funktionen, således at du kan
komme mere frem i stolen. Ryglænet kan
ofte lægges tilbage og dermed bruges
til at få en anden hvilestilling og dermed
aflastning af bækkenet.
Siddestillingen er vigtig ved aktiviteter som
fx brug af computer, køkkenarbejde og
spisning. Her handler det om, at stillingen
bliver så aktiv som muligt.
Øvelse gør mester, så træn siddestillingen,
men husk også at holde pauser.

3

GODE
RÅD

Heidi Visby,
ergoterapeut på
Sclerosehospitalet
i Haslev.
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MENNESKER

Af Peter P. Christensen • Foto: Hasse Lykke Nielsen

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

n
ia
st
ri
Niels Knsen,
Ha r
68 å
Niels Kristian Hansen har haft diagnosen siden 1989
og er pensioneret produktionsleder. Han mærker sin
sclerose i hverdagen ved spasticitet i begge ben samt
neurogene smerter i benene og dropfod i højre fod.
Gid jeg havde vidst noget
før, at …

Hvis jeg skulle give et råd til
andre, ville jeg sige ...

der fandtes sclerosehospitaler.
Der gik næsten 14 år, inden jeg
benyttede mig af et træningsophold, og det var supergodt
for mig. Den ene del er træning,
men der er også en social del.
Det var på hospitalet, jeg for
alvor indså, at andre også havde
sclerose, og det var der, jeg fandt
min måde at håndtere det på.

”Tag dig godt af din familie!” Hele
familien bliver ramt, når sclerose
rammer. Selv blev jeg skilt, og dengang
var der ikke tilbud til pårørende. Det er
vigtigt at have en opmærksomhed på,
at der er hjælp til familien. Mere fokus
på pårørende er så vigtigt.

Havde jeg ikke fået
sclerose, havde jeg ...
nok arbejdet mig en anden
sygdom til. Jeg var på arbejdsmarkedet i mange år, hvor jeg
arbejdede 50 timer eller mere
om ugen.

Det, der har hjulpet mig mest, er ...
”gangpillen” Fampyra, som jeg har fået
i de senere år. Den har bevirket, at jeg
har kunnet træne meget mere.

Jeg havde aldrig klaret mig uden ...
et godt netværk. Frivilligt arbejde i
Scleroseforeningen har i høj grad været
medvirkende til, at jeg har kunnet skabe
mig et godt netværk.
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Læs mere på:
www.sclerose
foreningen.dk/Nielskristian

w

ANNONCE

VIDEN OM
Her kan du finde information
om multipel sklerose.
Se også en video som
forklarer, hvordan
sygdommen viser sig.

LIVET MED
Her kan du læse om at
leve med sklerose.
Du kan også følge andre
i samme situation.

STØTTE TIL
Her findes blandt andet
en række foldere om de
udfordringer, sklerose
kan give i din dagligdag.

Lever du med sklerose – eller kender du én, der gør?
Find ny viden, information og hjælp på

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

Biogen-01396

multipelsklerose.dk

A

Medicinsk
cannabis
har nu været
lovligt i ét år

B

Men en række
forhold forhindrer
patienterne i
at gøre brug af
forsøgsordningen.

Når Mia tager
cannabis,
kan hun sove

TEMA SIDE 4-11

Men hendes læger nægter at udskrive det på recept ...
TEMA SIDE 4-10

ET MAGASIN FRA
SCLEROSEFORENINGEN
APRIL-JUNI 2019

ET MAGASIN FRA
SCLEROSEFORENINGEN
APRIL – JUNI 2019

APRIL – JUNI 2019
SCLEROSEFORENINGEN
ET MAGASIN FRA

VÆLG kan hun sove
A ELLER cannabis,
B,
Når Mia tager
HVIS DU HAR SCLEROSE

APRIL-JUNI 2019
SCLEROSEFORENINGEN
ET MAGASIN FRA

TEMA SIDE 4-10

Men hendes læger nægter at udskrive det på recept ...

TEMA SIDE 4-11

forsøgsordningen.
at gøre brug af
patienterne i
forhold forhindrer
Men en række

lovligt i ét år
har nu været
cannabis
Medicinsk

HVAD VIL DU LÆSE?
VI UDGIVER FIRE BLADE FREMOVER

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

Medicinsk
cannabis
har nu været
lovligt i ét år
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