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Sara Bangsbo

Susannes energi var i den grad 
livsbekræftende, og jeg håber, at andre 
kan føle det, når de læser artiklen. 

Sara Bangsbo om Susanne Christensen, som du kan 
møde i temaet om posttraumatisk vækst på side 4-11.



TEMA 
OM POST-
TRAUMATISK 
VÆKST
Mange med sclerose har oplevet personlig vækst og  
udvikling i kølvandet på deres sclerosediagnose. Det 
viser en ny undersøgelse foretaget af Scleroseforeningen. 
Læs med her i temaet, hvor du blandt andet kan møde 
Susanne, der fortæller om sin rejse med sclerose. 

Jeg har for længst besluttet, 
at jeg ikke vil give plads til  
alt det negative.
Susanne Christensen
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Af Gitte Rudbeck • Foto: Sara Galbiati 

Kan en 
traumatisk 
oplevelse 
berige  
dit liv?
”Den modstand, der ikke slår 
dig ihjel, gør dig stærk,” lyder et 
kendt citat. Et nyt begreb inden for 
krise- og traumepsykologien tyder 
på, at der er noget om snakken. 
Du har sikkert hørt om PTSD 
eller posttraumatisk stress, men 
vidste du, at der – i den anden 
ende af skalaen – er noget, som 
hedder posttraumatisk vækst? 
Begrebet dækker over, at der 
også kan komme noget positivt 
ud af livskriser og traumatiske 
begivenheder, hvor svært det end 
er at forestille sig, når man stadig 
er i chok. 



1. Hvad er 
posttraumatisk 
vækst?
Posttraumatisk vækst som begreb blev lan
ceret i 1996 af to amerikanske terapeuter 
og forskere, Richard Tedeschi og Lawrence 
Calhoun. De definerede det som ”en ople-
velse af positive forandringer efter en livs
krise eller traumatisk begivenhed”.

”Men for at kunne tale om posttrauma
tisk vækst er det samtidig et krav, at krisen 
har en 'seismisk' (red: jordskælvs agtig) 
karakter,” forklarer psykolog Lotte Munk
holm Højfeldt, der har specialiseret sig i 
posttraumatisk vækst. Det vil sige, at krisen 
skal have rystet os i vores grundvold.

”Det er denne rystelse, der kan sætte 
gang i en refleksions- og forandringsproces, 
som kan føre til, at man som person 'vokser' 
af sin krise eller sit traume og bliver styrket 
af den på et eller flere områder,” fortæller 
hun.

”Posttraumatisk vækst handler ikke om 
at se livskriser og traumatiske oplevelser 
som noget godt, Det er de ikke, og de posi
tive forandringer, de kan være med til at 
krystallisere, ændrer ikke på sorgen over de 
tab, der er.”

Speciallæge i psykiatri Christian Frøkjær 
Thomsen underviser i posttraumatisk vækst 
og møder i sin klinik patienter, som har 
været traumatiserede og er vokset af det. 
Han indfanger den samtidige tilstedevæ
relse af negative og positive konsekvenser 
således:

”Det, som livet har ramt mig med, har 
givet mig noget, som jeg ikke ville have fået, 
hvis det ikke var sket, men samtidig kan det 
stadig være et traume for mig.”

2. Hvad er et traume?
Det er lidt forskelligt, hvordan traumer defineres. 
Hvis man skal have diagnosen PTSD (posttrau
matisk stress), er der nogle kriterier, der skal 
være opfyldt, for at der er tale om et traume. 

Inden for forskningsområdet posttraumatisk 
vækst arbejder man dog mere flydende med 
begrebet, og udtrykkene traumatiske hændelser 
og livskriser optræder side om side. 

Hvorvidt en hændelse har et traumatisk poten
tiale, kan ikke fastslås ud fra hændelsen alene. 
Den personlige opfattelse spiller en stor rolle. 
Objektivt set ufarlige hændelser kan godt ople
ves som farlige af nogle, og de kan derfor også 
være traumatiserende. Sandsynligheden for at 
opleve et traume er høj: 60-80 procent i løbet  
af livet.
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3. Hvorfor er det relevant for mig?
2 ud af 3 har oplevet det at få sclerose som 
et chok eller en traumatisk begivenhed. Og 8 
ud af 10 har efterfølgende ændret deres syn 
på, hvad der er vigtigt i livet. Det viser en ny 
undersøgelse foretaget i august af Sclerose
foreningen blandt 412 sclerosepatienter.  

Et inspirerende og berømt eksempel er 
Beethoven:

”Midt i sin storhedstid blev Beethoven 
ramt af døvhed. Han blev så rystet, at han 
talte om selvmord. Men så rejste han sig 
alligevel og skrev noget fuldstændigt genial 
musik, som han formentlig ikke ville have 
skrevet, hvis han ikke var blevet døv. For 
eksempel den 9. symfoni for at nævne noget 
meget kendt. Man taler om hans 3. periode, 
hvor han skrev sine 'gale' kvartetter – musik, 

der var så langt ude, at det aldrig er overgået 
siden.”

”Han voksede af sit traume,” slår special
læge i psykiatri Christian Frøkjær Thomsen 
fast og sætter ord på den forvandlende kraft, 
traumer kan have:

”Traumer kan få det til at gå op for os, at 
livet er kort og skrøbeligt, at der ikke er tid til 
ting, der ikke betyder noget. De kan give os 
mod og styrke til at leve vores liv på en mere 
ægte og intens måde, til at være mere åbne, 
ærlige og direkte. De kan gøre os bedre til at 
sige til og fra, for eksempel fravælge sociale 
sammenhænge, der ikke siger os noget, og 
gøre os bedre til at sætte pris på det, der 
omvendt betyder noget for os.”

Sclerose og posttraumatisk vækst
At få sclerose kan opleves som et chok eller en traumatisk begivenhed. Det 
viser en ny undersøgelse foretaget i august af Scleroseforeningen blandt 
412 sclerose patienter.

Undersøgelsen afdækker, i hvilken grad svarpersonerne mener, at de har 
oplevet en række forandringer som følge af at have fået sclerose. Her ser du et 
udpluk af deres svar:

Har du oplevet det som et chok eller en traumatisk begivenhed at få sclerose?

33 % 32 % 27 % 8 %

Jeg har ændret min prioritering af, hvad der er vigtigt for mig

45 % 37 % 11 % 7 %

Jeg har opdaget, at jeg er stærkere, end jeg troede

26 % 30 % 17 % 27 %

Jeg er blevet mere bevidst om, at jeg kan regne med andre i svære tider

28 % 33 % 18 % 20 %

 I høj grad  I nogen grad  I lav grad  Slet ikke



8 • MIT LIV MED SCLEROSE · NR. 4 · 2019

2019D1SCL43_004_.indd   8 26/09/2019   08.33

-
-

-

-

-
-

-

• TEMA  

Susanne fandt styrke 
til at tackle sin 
sclerose i Indien

Af Sara Bangsbo Foto: Sara Galbiati

Efter Susanne fik sclerose, ændrede hun sit livssyn. Positive tanker, valg og 
handlinger er nu en fast del af hendes hverdag.

Hver morgen starter Susanne 
Christensen sin dag med 
yoga. Programmet lyder 

på halvanden times udstræk og 
åndedrætsøvelser, før hun tænder 
for musikken på sit anlæg og sætter 
gang i dans.

”For at sige det mildt, så over
driver jeg virkelig ikke det at være 
syg,” griner Susanne. 

Men hendes høje energiniveau og 
smittende humør kan ikke skjule, 
at sygdommen har markeret sig 
i hendes krop. I snart tyve år har 
hun nemlig levet med progressiv 
sclerose, og accepten af den har 
ikke altid været lige let. 

Stramt greb om hverdagen
”Jeg vidste nærmest intet om, hvad 
det var for en sygdom, da jeg fik 

diagnosen. Så da jeg rimelig hurtigt 
fandt ud af, at det var noget, jeg 
skulle leve med resten af mit liv, gik 
jeg på en måde i chok,” fortæller 
Susanne.

Alligevel var hun fast besluttet 
på, at den nye sygdom ikke skulle 
ændre noget. Hun fortsatte sit 
arbejde som journalist, og med et 
stramt greb holdt hun fast i den 
hverdag, hun, hendes mand og 
deres to teenagere havde. 

”Jeg var enormt glad for det liv, 
vi allerede levede, og det skulle 
den dumme sygdom ikke bremse,” 
lyder det kontant fra Susanne. 

Men hun kunne godt mærke, 
at kroppen ikke var fuldkommen 
som før, og at trætheden pludselig 
kunne overskygge det overskud, 
hun havde haft tidligere. Derfor 

besluttede hun sig for at opsøge 
en mulighed, der har fået stor 
betydning for den måde, Susanne 
sidenhen har ændret sit livssyn og 
tacklet sin sygdom på. 

Ayurveda-hva'-for-noget?
Ayurveda betyder "livets videnskab" og er en flere tusind år gammel 
indisk sundhedsvidenskab, der handler om at skabe balance mellem 
krop og sind. Ayurveda bygger på en naturlig og holistisk tilgang til sund
hed og sygdomsforebyggelse og dyrker især sund kost, yoga, forskellige 
typer af massage og meditation.

Forsikringspengene
Muligheden kom af, at Susanne 
kort forinden havde fået udbe
talt en forsikring for sin kroniske 
sygdom. Et beløb, hun slet ikke var i 
tvivl om, hvad hun ville bruge til. 

”Jeg ville finde frem til noget, der 
kunne hjælpe mig på rette vej, og 
på det tidspunkt havde jeg alle
rede været fascineret af Indien og 
indernes spirituelle tilgang til livet i 
rimelig lang tid,” fortæller Susanne.

Modsat den vestlige kultur
”A-Y-U-R-V-E-D-A” staver hun højt 
og fortæller entusiastisk om den 
5.000 år gamle indiske livsstil, som 
er blevet en integreret del af Susan
nes liv, og som hendes bog, "Min 
rejse med MS", handler om. 

”Jeg brugte nogle af forsikrings
pengene på et ophold i Indien, hvor 
jeg lærte om den her ayurvediske 
livsstil, og siden har jeg været af 
sted hvert år. Rejserne har virke
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lig været ændrende for, hvordan 
jeg lever mit liv i dag,” forklarer 
Susanne og uddyber:

”Jeg har lært at lytte til min 
krop, og så har jeg mødt nogle 
enormt inspirerende mennesker, 
der har et anderledes syn på det 
at have en kronisk sygdom, end vi 
har her i Vesten. De lærte mig at se 
muligheder i stedet for hele tiden 
at begrænse mig selv og havde den 
her ’no problem’-indstilling til 
livet, som har været med til at give 
mig modet tilbage.” 

Jeg har lært at lytte 
til min krop, og så 
har jeg mødt nogle 
enormt inspirerende 
mennesker, der har 
et anderledes syn 
på det at have en 
kronisk sygdom, end 
vi har her i Vesten.

Susanne Christensen

Udenom og af sted
Livsglad optimist. Sådan beskriver 
Susanne sig selv i dag, og selvom 
optimismen altid har været en del 
af hendes personlighed, er den ble
vet forstærket af de mange ayurve
diske ophold, den sunde livsstil og 

de inspirerende mennesker, hun 
har mødt, fortæller hun. 

”Jeg har for længst beslut
tet, at jeg ikke vil give plads 
til alt det negative, man kan 
få ind i sit liv. Jeg vil ikke gå i 
detaljer om, hvad sygdommen 
kan bringe mig i fremtiden, 
eller tænke for meget over, 



strategier eller måder at 
reagere på, som en person 
eller en familie bruger for 
at mestre, det vil sige klare 
nye, belastende situationer. 

”Gode mestringsstra-
tegier kan have betydning 
for, om vi vokser som individ 
eller familie, når vi rammes 
af en krise,” fortæller hun.

”Men vejen til posttrauma-
tisk vækst kan ikke sættes på 
formel. Som udgangspunkt gør 
vi altid det bedste, vi kan, for at 
klare en vanskelig situation, og 
det er vigtigt, at vi bliver mødt og 
støttet i netop det, der virker for 

Derfor advarer hun mod at pege 
fingre ad mindre hensigtsmæssige 
strategier som at begynde at ryge 
igen eller drikke et glas vin dagligt 
i en periode. Specielt mens krisen 
er på sit højeste, skal der være plads 
til at skeje lidt ud, mener hun. For 
det kan handle om at få ro på følel-
serne og undgå at blive overvældet.

”Skal man hjælpe nogen med at 
mestre en krise og opleve post-
traumatisk vækst, så handler det 
om at gøre dem bevidste om egne 
strategier, og om hvorfor man 

noget skidt?
Sygdom, dødsfald, stress, vold, katastrofer … Det er 
ting, vi alle helst vil styre uden om gennem livet. Men 
de kan også gøre noget godt for os. Et fænomen, der 
kaldes posttraumatisk vækst. Men hvad afgør, om 

-

-

-

- -

hvordan livet var før,” forklarer 
Susanne.

Hun kan alligevel ikke bruge 
de tanker til noget som helst, 
udtrykker hun. For Susanne er 
det nuet, der er vigtigt, og det, 
hun vil bruge sin energi på. 

”Det værste for mig er, at jeg 
ikke kan gå ordentligt længere. 
Men i stedet for at dvæle ved det, 
jeg ikke kan mere, så tilpasser 
jeg mig situationen og finder en 
måde at løse det på, så jeg kan 
fortsætte med alt det, der gør 
mig glad. Og på en god dag kan 
man faktisk komme ret langt 
med en rollator,” griner hun. 

Har du kommentarer til artiklen? 
Skriv til: sba@scleroseforeningen.dk

Susanne har haft sclerose siden 
2001.

"Min rejse med MS"
er navnet på Susanne Chri-
stensens bog, der handler 
om hendes foreløbig 16 ayur-
vediske ophold i Indien og Sri 
Lanka, og hvordan hun har 
tacklet sin sygdom ud fra de 
erfaringer, hun har fået med 
sig fra sine rejser.

TEMA

Hvordan får du 
noget godt ud af 
noget skidt?
Sygdom, dødsfald, stress, vold, katastrofer … Det er 
ting, vi alle helst vil styre uden om gennem livet. Men 
de kan også gøre noget godt for os. Et fænomen, der 
kaldes posttraumatisk vækst. Men hvad afgør, om 
modgang får os til at vokse eller ej?

Er posttraumatisk vækst 
overhovedet muligt for alle? 
Altså det, at store kriser i 

livet kan lede frem til en positiv 
udvikling. 

”Ja, men traumer er i langt 
de fleste tilfælde ikke noget, vi 
vokser af eller for den sags skyld 
får posttraumatisk stress af,” siger 
speciallæge i psykiatri Christian 
Frøkjær Thomsen:

”De fleste, der udsættes for et 
traume, reagerer med det, man 
kalder en normal krisereaktion, 
hvor der i starten er en chokfase, 
så en reaktionsfase, hvor man kan 
svinge mellem alle mulige følel-
ser. Dernæst en bearbejdningsfase 
og endelig en nyorienteringsfase, 
hvor man kommer videre på den 
ene eller den anden måde. Det er 
en proces, der kan bølge frem og 
tilbage og tage lang tid. Man kan 
ikke forlange sorg til tiden, hver-
ken af sig selv eller andre.” 

Ingen formel
Psykolog Lotte Munkholm Højfeldt 
har specialiseret sig i posttrau
matisk vækst og i det, der med et 
fagudtryk kaldes mestring eller 
coping. Udtrykket dækker over de 
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støttet i netop det, der virker for 
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nye, belastende situationer. nye, belastende situationer. 

”Gode mestringsstra”Gode mestringsstra--
tegier kan have betydning tegier kan have betydning 
for, om vi vokser som individ for, om vi vokser som individ 
eller familie, når vi rammes eller familie, når vi rammes 
af en krise,” fortæller hun.af en krise,” fortæller hun.

”Men vejen til posttrauma”Men vejen til posttrauma--
tisk vækst kan ikke sættes på tisk vækst kan ikke sættes på 
formel. Som udgangspunkt gør formel. Som udgangspunkt gør 
vi altid det bedste, vi kan, for at vi altid det bedste, vi kan, for at 
klare en vanskelig situation, og klare en vanskelig situation, og 
det er vigtigt, at vi bliver mødt og det er vigtigt, at vi bliver mødt og 
støttet i netop det, der virker for støttet i netop det, der virker for 

Derfor advarer hun mod at pege Derfor advarer hun mod at pege 
fingre ad mindre hensigtsmæssige fingre ad mindre hensigtsmæssige 
strategier som at begynde at ryge strategier som at begynde at ryge 
igen eller drikke et glas vin dagligt igen eller drikke et glas vin dagligt 
i en periode. Specielt mens krisen i en periode. Specielt mens krisen 
er på sit højeste, skal der være plads er på sit højeste, skal der være plads 
til at skeje lidt ud, mener hun. For til at skeje lidt ud, mener hun. For 
det kan handle om at få ro på føleldet kan handle om at få ro på følel--
serne og undgå at blive overvældet.serne og undgå at blive overvældet.

”Skal man hjælpe nogen med at ”Skal man hjælpe nogen med at 
mestre en krise og opleve postmestre en krise og opleve post--
traumatisk vækst, så handler det traumatisk vækst, så handler det 
om at gøre dem bevidste om egne om at gøre dem bevidste om egne 
strategier, og om hvorfor man strategier, og om hvorfor man 

noget skidt?noget skidt?
Sygdom, dødsfald, stress, vold, katastrofer … Det er Sygdom, dødsfald, stress, vold, katastrofer … Det er 
ting, vi alle helst vil styre uden om gennem livet. Men ting, vi alle helst vil styre uden om gennem livet. Men 
de kan også gøre noget godt for os. Et fænomen, der de kan også gøre noget godt for os. Et fænomen, der 
kaldes posttraumatisk vækst. Men hvad afgør, om kaldes posttraumatisk vækst. Men hvad afgør, om 
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benytter netop disse strategier, 
rettere end om at anvise, hvad der 
er godt eller skidt,” forklarer Lotte 
Munkholm Højfeldt.

Handling, følelser, hoved
Overordnet er der tre typer 
mestringsstrategier: problemfoku
seret mestring, emotionsfokuseret 
mestring og vurderingsfokuseret 
mestring. Handling, følelser og 
hoved, kalder Lotte Munkholm 
Højfeldt dem. De fleste af os bruger 
dem alle tre.

Problemfokuseret mestring er 
et forsøg på at håndtere krisen 
som et problem, der skal løses, for 
eksempel ved at søge information 
og opsøge fagpersoner for at få 
hjælp til at løse problemet. Emo
tionsfokuseret mestring handler 
om at håndtere ubehag og svære 
følelser ved at udtrykke dem eller 
undgå dem. For eksempel ved at 
opsøge følelsesmæssig støtte via sit 
netværk, dyrke sport, se tv for at 
blive afledt fra at tænke på proble
met, ryge eller drikke alkohol for at 
dulme ubehaget. Vurderingsfoku
seret mestring handler om, hvor
dan vi tænker om problemet. For 
eksempel kan vi forsøge at omde
finere en situation, så den fore
kommer mindre belastende, ændre 
vores indstilling til den, distancere 
os, benægte den eller forsøge at se 
det positive i den. 

"Mestringsstrategierne er for 
mig et redskab til at gøre perso
ner eller familier bevidste om 
de strategier, som de allerede 
selv bruger, og sætte fokus på 
det helt almindelige ved deres 

strategier i den særlige situation, 
som de står i. De tre strategier giver 
mulighed for at genkende sig selv 
og identificere sig med andre, og 
det er noget af det, vi ved hjælper," 
forklarer Lotte Munkholm Højfeldt.

Åbenhed
At få normaliseret og accepteret 
sine reaktioner er også ifølge psy
kiater Christian Frøkjær Thomsen 
nogle af de bedste forudsætninger 
for posttraumatisk vækst:

”Vi ved, at det at være åben, 
social, udadvendt og god til at 
bruge sit netværk er noget af det, 
der fremmer mulighederne for 
posttraumatisk vækst. Og aller
bedst er det at mødes med folk, 
der er i en lignende situation, hvor 
der er en umiddelbar forståelse, og 
hvor man kan støtte hinanden.”

Sclerose har gjort mig mere 
taknemmelig for alting. Livet, 
hverdagen, menneskerne 
omkring mig og især min mand.
Citat fra Scleroseforeningens undersøgelse om 
posttraumatisk vækst, august 2019

Har du kommentarer til artiklen?  
Skriv til: gru@scleroseforeningen.dk

Vil du finde 
netværk?
Som psykiater Christian Frøkjær 
Thomsen forklarer i artiklen 
her på siden, kan et skridt mod 
posttraumatisk vækst være at 
møde andre i samme situation 
som en selv. 

Det kan du for eksempel 
gøre via Scleroseforenin

gens lokalafdelinger. Find din her:  
www.scleroseforeningen.dk/
lokalafdelinger

mailto:gru@scleroseforeningen.dk
www.scleroseforeningen.dk/lokalafdelinger
http://www.scleroseforeningen.dk/lokalafdelinger
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Af Gitte Rudbeck • Foto: Mostphotos

børn og unge 

som pårørende1. HVAD ER  
PROBLEMET?
8.000 danske børn og unge 
lever i familier med en 
mor eller far med sclerose. 
Mange af dem bærer rundt 
på bekymringer for deres 
forældre, som de ikke altid 
er åbne om og får hjælp til at 
håndtere. Det ved vi fra unge 
pårørende selv, fra vores 
socialrådgivere og psykolo
ger og fra forskning. 

”Vi ved, at mange børn er 
bekymrede for deres syge 
forældre, og at de ikke altid 
er åbne om det, fordi de ikke 
vil ligge forældrene til last 
med deres egne problemer. 
Vi ved også, at børnene er 
i fare for at tage et alt for 
stort ansvar for familien, 
og at det kan have en række 
uhensigtsmæssige konse
kvenser for deres udvik
ling,” siger Stinne Busted 
Frederiksen, der har ansva
ret for Scleroseforeningens 
medlemstilbud.

2. HVAD MENER VI?
Der er et stort behov for mere 
information blandt børn og unge 
om, hvad det betyder at vokse op 
i en familie, hvor hverdagen er 
præget af sygdom og ofte også af 
uvished, bekymringer og afsavn. 

”Behovet er især stort, fordi 
børnene er spredt over hele 
landet, og der oftest ikke er et 
naturligt netværk af ligestillede 
børn og unge rundt om dem,” 
fortæller Stinne Busted Frede
riksen og konkluderer: 

”Og derfor er der behov for en 
målrettet indsats, der kan samle 
børnene, uanset hvor de bor, og 
give dem et rum, hvor de frit kan 
dele det at vokse op i en familie 
med sclerose.”

3. HVAD GØR VI?
Scleroseforeningen har arbejdet målrettet på, at den kommende 
helhedsplan på scleroseområdet, der blev ved taget tidligere på året, 
også skal omfatte børn og unge som pårørende. Som en del af pla
nen ønsker Scleroseforeningen at styrke indsatsen for børn og unge 
med flere aktiviteter i form af familieweekender, camps, buddy- og 
mentorordninger og i form af terapeutfaciliterede børne- og unge
grupper, der både skal være fysiske og foregå online. 

Har du kommentarer til artiklen? Skriv til: sba@scleroseforeningen.dk

På Scleroseforeningens 
onlinebørneunivers kan du 

blive klogere på børn som 
 pårørende: 
www.sclerose foreningen.dk/
boern

mailto:sba@scleroseforeningen.dk
http://www.sclerose foreningen.dk/boern
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koncentration og planlægning
• Undervisning i yoga 
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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. 

scleroseforeningen.dk/
læge

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

scleroseforeningen.dk/
camps 

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

scleroseforeningen.dk/
psykolog

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

scleroseforeningen.dk/
informatør

CAMPS
Deltag i spændende 
camps og aktivitets
weekender.  

scleroseforeningen.dk/
camps 

FERIEHUS  
I SKAGEN
Lej vores tilgængelige 
hus i Skagen. 

scleroseforeningen.dk/
skagen

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

scleroseforeningen.dk/
aktivitet

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

scleroseforeningen.dk/
nyheder

LEGATER
Søg et af Sclerose-
foreningens legater.

scleroseforeningen.dk/
legat

SOCIALRÅDGIVER
Få konkret rådgivning 
og en vurdering af  
din sag.  

sclerose foreningen.dk/
socialrådgiver

ADVOKAT
Få gratis advokat bistand 
i sager relateret til 
sclerose. 

scleroseforeningen.dk/
advokat

MEDLEMSBLAD
Fire gange årligt lander 
medlemsbladet i din 
postkasse. 

scleroseforeningen.dk/
blad

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

36 46 36 46

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

scleroseforeningen.dk/
ferieby

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

scleroseforeningen.dk/
linjen

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

sclerose foreningen.dk/
netrådgivning

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

scleroseforeningen.dk/
rejser

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

scleroseforeningen.dk/
events

w
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Det er et 
super lækkert, 
handicapvenligt 
hus med plads 
til hygge for hele 
familien og en 
hjælper. Tæt på 
havet og bylivet i 
Skagen med mad, 
musik og museer.
Pia Wetterstein og hendes mand, Steen Knudsen, som har haft sclerose  
siden 2005, har besøgt Scleroseforeningens nye feriehus i Skagen 
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FUNDRAISING

Scleroseindsamlingen indtog Danmark
Søndag den 8. september samlede vi for 

allerførste gang ind i hele landet. Her 
ydede mere end 4.000 indsamlere og 

260 indsamlingsledere en kæmpe indsats 
for at samle penge ind til forskning, og 
resultatet oversteg alle forventninger: 

5,7 millioner kroner!

Mange måneders arbejde 
kulminerede anden søn
dag i september for de 

mere end 260 indsamlingsledere, 
som har spillet en afgørende rolle i 
forberedelserne af årets Sclerose
indsamling. 

”Vores seje indsamlingsledere 
har i den grad været med til at gøre 
Scleroseindsamlingen til en succes. 
Deres lokalkendskab, netværk 
og evne til at få tingene til at ske 
kunne vi slet ikke have undværet. 
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Af Stine Røpke Lindrup • Foto: Privat 

Vi er så taknemmelige for den tid 
og energi, de har lagt i forberedel
serne,” fortæller Mai Choe Thode, 
der er kampagneleder for Sclerose
indsamlingen.

Slår alle rekorder
Og Scleroseindsamlingen 2019 slog 
da også alle tidligere rekorder, da 
mere end 4.000 frivillige indsam
lere gik fra dør til dør og ringede på 
hos danskerne for at bede dem om 
at støtte forskning i sclerose. Ikke 

mindre end 5,7 millioner kroner 
lykkedes det indsamlerne at få med 
hjem i indsamlingsbøtterne. 

”Vores indsamling var en 
holdindsats helt uden sammen
ligning, ganske enkelt. Jeg er både 
dybt imponeret over vores mange 
dedikerede frivillige og ikke mindst 
rørt over de mange, mange bidrag, 
som danskerne har valgt at putte 
i netop vores indsamlingsbøtter. 
Konkurrencen om danskernes 
tid og penge er benhård, og som 

forening kan vi virkelig være stolte 
af den store opbakning og støtte, 
som  danskerne har vist os endnu en 
gang,” siger Scleroseforeningens 
direktør, Klaus Høm.

Scleroseforeningen samler ind 
i hele Danmark igen til næste år, 
hvor indsamlingen finder sted søn
dag den 13. september.

Har du kommentarer til artiklen?  
Skriv til: sli@scleroseforeningen.dk

mailto:sli@scleroseforeningen.dk
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Mor og døtre samlede ind på Frederiksberg
På Frederiksberg stod Helene Andreasen klar som indsamlingsleder for 
områdets indsamlere. Inden da nåede hun også selv ud at samle ind, og 
med sig på turen havde hun sine to piger, Silke og Lilja. Sammen fik de tre 
mange fine bidrag i indsamlingsbøtten, inden de vendte hjem for at tage 
imod de mange indsamlere, som skulle aflevere fyldte indsamlingsbøtter.

Stefan tog 
familien med

gen en rigtig familiedag. 
Hele familien var med 
ude at samle ind til 
fordel for forskning – og 
ikke mindst for Stefan, 
som sidder i kørestol på 
grund af sin sclerose. 

For Stefan Czartoryski 
og hans hustru og børn 
var Scleroseindsamlin

Kendt ansigt i Fårup
Hvis du er en af de mange danskere, der har fulgt med i "Den store bage
dyst", så kender du helt sikkert Micki Cheng. Søndag den 8. september 
skiftede Micki dog kagebagningen ud med en indsamlingsbøtte, da han 
samlede ind i Fårup. Micki samlede ind for en nær ven, som har sclerose.
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SCLEROSE- 
 INDSAMLINGEN

Søndag den 8. september samlede mere end 4.000 frivillige 
indsamlere ind i hele Danmark. Og med et fantastisk flot 
indsamlingsresultat på 5,7 millioner kroner ydede de en 

kæmpe stor indsats for en verden uden sclerose.

90-årig 
samlede 
ind i Faxe
Foran Fakta i Faxe 
kunne man hele 
søndagen møde 
90-årige Grethe 
Nielsen, som var 
blandt byens ind-
samlere. Grethe 
samlede ind for 
sin nabo, der har 
sclerose, og var
så vidt vides – årets 
ældste indsamler.

Biografen åbnede dørene i Haslev
I Haslev havde indsamlingsleder Lizzie Nielsen arrangeret et brag 
af en indsamlingsfest, og byens biograf lagde gavmildt lokaler til 
dagens aktiviteter. Den røde løber, et væld af balloner og plakater 
i indsamlingens farver bød byens indsamlere velkommen, når de 
kom for at aflevere deres fyldte indsamlingsbøtter ud på eftermid
dagen. Og som en helt særlig gestus gav Haslev Biograf indsam
lerne en gave med hjem som tak for deres indsats: Alle indsam
lere får nemlig halv pris på deres næste tur i biografen.

Masser af smil i Dronningborg
Marianne Kristiansen, som selv har sclerose, havde 
valgt at samle ind i Dronningborg ved Randers. 
Her mødte byens borgere hende med både smil 
og mange fine bidrag i indsamlingsbøtten.



20 • MIT LIV MED SCLEROSE · NR. 4 · 2019

w

2019D1SCL43_020_.indd   20 26/09/2019   08.39

-

-

-






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. 

www.scleroseforeningen.dk/netraadgivning

Kan jeg få vurderet min 
siddestilling i min kørestol?
SPØRGSMÅL: 
Jeg er i den situation, at jeg sidder 
meget dårligt i min elkørestol fra 
2015. Jeg falder til den ene side og 
sidder skævt med hoften, hvilket 
bevirker, at jeg har ondt i den, 
og det er nok også derfor, jeg har 
trykmærker på ballen. Jeg kan 
stå 10-15 sekunder ved en ribbe 
(med støtte), kan slet ikke gå eller 
flytte mine ben. Der er prøvet 
flere muligheder for at afhjælpe 
det, senest i 2018, hvor vi ad flere 
omgange var hos forhandleren, 
men det blev aldrig godt.

Nu har jeg så fået det værre, 
og ergoterapeuten i kommunen 
siger, at der kun er en mulighed 

tilbage – nemlig et formstøbt 
helsæde. Jeg er bange for at miste 
de funktioner, jeg har. Hvis jeg 
ikke kan komme op at stå, sidde 
ved min pc og læne mig frem over 
bordet, for eksempel efter drik
kevarer, og selv komme tilbage i 
stolen igen, så er jeg jo afhængig 
af hjælp i døgndrift. 

Det er svært at få mig liftet, 
så jeg sidder ordentligt, da jeg 
næsten skal skrues ind, og jeg kan 

forstå, at det bliver endnu svæ
rere i en formstøbt stol, da det er 
millimeter, det drejer sig om. Nu 
kan jeg i det mindste lette trykket 
ved at stå kort tid op og sætte mig 
igen. Det kan jeg jo ikke med den 
løsning. Jeg vil også gerne bevare 
min ståfunktion så længe som 
muligt. Jeg går også til fysiote
rapi, hvor jeg skal rejse mig op.

Har I nogen, der måske kunne 
se på, hvordan jeg sidder?

Berit Jönsson er uddannet ergo
terapeut i 1990 og har arbejdet 
både kommunalt og i hospi
talsregi med alt lige fra hjælpe
midler til indretning af biler og 
boligændringer. 

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

http://www.scleroseforeningen.dk/netraadgivning
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SVAR: 
En formstøbning er udformet for at give bruge
ren den mest optimale støtte i siddestillingen. 
Med den rigtige støtte er målet, at brugeren 
opnår et bedre funktionsniveau i den siddende 
stilling. Når man vurderer og tilpasser alle sid
destillinger, foregår det som en proces, hvor der 
vælges muligheder og funktioner fra og til. Det 
er samme vurderinger, der gør sig gældende, om 
det handler om formstøbning eller sidestøtter/
kropsstøtte, der skal ikke mere støtte til end 
højst nødvendigt.

Du fortæller om massive siddestillings- og 
forflytningsproblemer med smerter og tryksår. 
Jeg er enig med din terapeut i, at I bør vurdere, 
om du kan profitere af et formstøbt sæde. At 
tilpasset et formstøbt sæde er en længere proces, 
forstået på den måde at der skal tages en støb
ning af dig. De firmaer, der foretager støbnin
ger, benytter et luftfyldt sæde, som tilpasses 
omkring dig for at finde den bedste siddestilling. 

Jeg oplever ofte, at det er en god oplevelse for 
brugeren og pårørende/personalet, der er med. 
Med et formstøbt sæde skal man ofte liftes på 
plads i stolen. Dette for at opnå den gode sid
destilling hver gang og dermed undgå smer
ter og tryksår. Et formstøbt sæde betyder ikke 
nødvendigvis, at du ikke kan bevæge dig, det 
skal understøtte dig, så du for eksempel ikke får 
smerter, så du har behov for at skifte stilling. 

Jeg vil anbefale, at du taler med din trænende 
terapeut om, hvordan du fremover kommer op 
at stå, når du skal over i den elektriske stol. Ofte 
kan det være en god ide at skille forflytning 
og træning ad, så man bedre kan koncentrere 
sig om det, man er i gang med, og få det bedste 
udbytte. Det er også meget vigtigt, at du taler 
med din terapeut om, hvad du gerne vil kunne 
blive ved med om muligt, for måske kan det løses 
på en anden måde, så du stadig kan være så selv
stændig som muligt.

Der er mange flere ting, du skal vide omkring 
et formstøbt sæde, og derfor vil jeg anbefale, at 
du taler med din terapeut om, hvad der nu skal 
ske. Vil du vide mere om støbning, kan du søge 
på internettet eller på hmi-basen – søg under 
støbning til kørestole.

Desværre kan Scleroseforeningen ikke sende 
nogen ud, der kan se på din siddestilling, men 
der findes flere firmaer, der foretager analyser 
mod betaling. 

Du kan altid 
læse flere  
artikler om 
forskning  
og livet med 
sclerose på 
www.scleroseforeningen.dk
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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 sclerose
klinik for at få en henvisning til et forløb.

SCLEROSEHOSPITALERNE  
ER FOR ALLE MED 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.

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

DK/MS/1806/0016/Juni 2018

HAR DU  
PRIMÆR PROGRESSIV MULTIPEL SCLEROSE?

ANNONCE
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FORSKNING

Et hierarki styrer, hvilken 
behandling man får tilbudt

Af Sara Bangsbo Foto: Jette Schrum

En rangorden af metoder er altafgørende for, hvilken forskning der spiller 
en rolle i sundhedsvæsenet, og hvilken forskning der ikke anerkendes. Det er 
problematisk og noget, som patienter i dag betaler en høj pris for, lyder det fra 
Scleroseforeningens forskningschef.

”Hvis du skal have en trekantet 
klods igennem det runde hul 
i en af de der legetøjskasser, 

har du to valg muligheder. Enten 
kan du vælge at hakke nogle kanter 
af og mase den igennem, eller du 
kan erkende, at den ikke passer, og i 
stedet finde et andet hul, der gør. Vi 
er desværre ofte tvunget til at vælge 
den første mulighed, når vi forsker 
i alternative behandlinger, hvis vi 
gerne vil have, at vores forskning 
skal anerkendes.”

Sådan fortæller Lasse Skovgaard, 
der er forskningschef i Sclerose
foreningen, og som i over 20 år har 
arbejdet med forskning i alterna
tive behandlinger. 

Hvorfor er man nødt til det?
Det skyldes et såkaldt evidens-
hierarki. En rangorden af de meto
der, der bruges, når man forsker 
i nærmest alt lige fra medicin til 
alternative behandlinger, og som 
sundhedsvæsenet læner sig op ad, 
når man vurderer nye behandlinger 
og udarbejder anbefalinger til og 

retningslinjer for dem, der allerede 
er godkendt. 

”I den lægelige kultur har man 
de seneste tredive år arbejdet 
meget konsekvent ud fra, at målet 
med forskning er at opnå så objek
tiv viden som overhovedet muligt 
om de behandlinger, vi skal tilbyde 
patienter. Den bedste metode til 
at opnå det er at gennemføre et 
såkaldt randomiseret kontrolleret 
forsøg, forkortet RCT. Der ved ingen 
af deltagerne nemlig, om de mod
tager behandlingen eller får den 
falske placebobehandling,” forkla
rer Lasse Skovgaard. 

Men det er langtfra alle typer af 
behandling, som man kan under
søge efter RCT-metoden, og det er 
her, problemet ifølge Lasse Skov
gaard opstår. 

”Det er vigtigt at huske på, at 
målet med forskning ikke altid er 
det samme. Vi ønsker ikke altid at 
finde ud af, om noget isoleret set 
har en effekt,” forklarer han.

”Det kan i noget forskning være 
vigtigere at finde frem til, om 

patienter rykker sig i en positiv 
retning, hvis de dyrker eller mod
tager en form for behandling, som 
kræver deres eget engagement og 
egen energi. Og her kan man ikke 
bruge de metoder, der står øverst 
i evidenshierarkiet, og som stort 
set er de eneste, sundhedsvæsenet 
anerkender,” pointerer han.

[Evidenshierarkiet]
repræsenterer en rangordning 
af forskningsdesign, og den helt 
centrale opfattelse er, at jo højere 
et forskningsdesign befinder sig i 
hierarkiet, jo mere troværdige er de 
resultater, der kommer ud af det. 
Hierarkiet placerer evidens, som er 
opnået gennem randomiserede 
kontrollerede forsøg (RCT-studier), 
over andre typer af evidens såsom 
kvalitative og observerende studier.

Se hele vores ordbog på 
www.scleroseforeningen.dk/

ordbog

Det er vigtigt at huske på, at 
målet med forskning ikke altid er 
det samme. Vi ønsker ikke altid at 
finde ud af, om noget isoleret set 
har en effekt.

Lasse Skovgaard, forskningschef i 
Scleroseforeningen

Vil du læse den 
lange udgave af 
artiklen? 

Du kan læse mere om 
emnet her:  

www.scleroseforeningen.dk/
hierarki

http://www.scleroseforeningen.dk/hierarki
http://www.sclerose foreningen.dk/ordbog


ANNONCE

MSguiden.dk

For mere viden omkring multipel sclerose, følg os

facebook.com/MSguiden.dk 

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 AbbV

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!

42871 MS-Guiden annonce A4.indd   1 27/11/2018   14.28
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MENNESKER

”Jeg bliver ved med 
at ride, så længe min 
krop tillader det”
En bagrytter betyder, at Randi Vølcker kan blive ved med at 
gå til ridefysioterapi, selvom hendes sclerose udvikler sig. 

Randi svæver kort i luften, idet hun 
liftes fra kørestolen over på hesten 
Kataroks ryg, hvor hendes faste 

bagrytter, Camilla, sidder klar til at støtte 
hende på rideturen. 

”Ridefys er en helt unik form for træ
ning, fordi det er i samarbejde med et 
levende væsen. Hestens varme og bevæ
gelser hjælper på min balance og træner 
min ryg og mavemuskler,” fortæller Randi. 

MENNESKER  



RIDE 
MIG OG MIN

FYSIO TERAPI
-

Af Emilie Østergaard Jensen Foto: Niels Hougaard 

Hvem?
Randi Vølcker, 
61 år.

Hvad?
Går til ride
fysioterapi med 
bagrytter.

Hvor?
Møllegårdens 
Handicap 
 Ridecenter tæt 
på Kolding. 

Du kan læse mere om ridefysioterapi her: 
www.scleroseforeningen.dk/ridefys

MIT LIV MED SCLEROSE · NR. 4 · 2019 · 27

• MENNESKER

w

Hvem?
Randi Vølcker, 
61 år.

w Du kan læse mere om ridefysioterapi her:
www.scleroseforeningen.dk/ridefys
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RIDE 
MIG OG MIN
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Randi og hesten 
Katarok har efter-
hånden kendt 
hinanden i mange 
år og har en god 
kontakt. 

Når Randi liftes over på Katarok, sidder hendes faste bagrytter Camilla allerede 
klar til at tage imod hende og støtte hende på rideturen. 

Randi Vølcker er 61 år og førtids
pensionist. Hun går til ridefysio
terapi på Møllegården Handicap 
Ridecenter en gang om ugen. Her 
rider i alt 200 mennesker med for
skellige former for handicap. Cirka 
30 af dem har sclerose. 

Randi fik sclerosediagnosen i 
2004 og har gået til ridefysioterapi 
næsten lige så længe, nemlig siden 
2005. Derfor var det et hårdt slag, 
da et slemt attak for nogle år siden 
betød, at hun ikke længere kunne 
ride. I hvert fald ikke selv. Men så 
foreslog hendes ridefysioterapeut, 
at hun kunne prøve at ride med en 
bagrytter.  

”Ridning betyder rigtig meget 
for mig og min krop. Så tanken om 
ikke at kunne ride mere var næsten 
ubærlig. Jeg bliver ved med at ride, 
så længe min krop tillader det,” 
fortæller Randi. 

Randi har nu redet med bag
rytter i tre år, og hun er ikke i tvivl 

om, hvorvidt hun vil anbefale det 
til andre. 

”Alle med sclerose burde prøve 
ridefysioterapi. Hestens bevægel
ser går fra dens krop over i min og 
giver mig følelsen af selv at gå, så 
jeg får brugt min krop på en måde, 

jeg normalt ikke gør. Og så er der 
altid god stemning og plads til 
hygge med de andre på holdet.”

Har du kommentarer til artiklen? 
Skriv til: sba@scleroseforeningen.dk

mailto:sba@scleroseforeningen.dk


FØRSTEKLASSES FERIE 
PÅ ENESTÅENDE DJURSLAND
I Dronningens Ferieby vil I møde 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 top-
moderne og rummer handicapvenlige finesser. Vi råder over 
mange hjælpemidler som fx loftlift og crosser.
Hele familien kan slappe af og nyde naturen, og ungerne mø-
der altid nye venner på hoppepuden eller ved legepladsen. 

DJURSLAND 
HAR DET HELE
Flot natur, smukke 
strande og et væld 

af attraktioner

YOGA & KREATIV KURSUS
EN WEEKEND FOR KROP & SJÆL
I weekenden den 8.-10. november kan du gøre noget godt for 
krop og sjæl og samtidig udfolde kreativiteten...

Med yoga kan du opnå et harmonisk energi-flow i kroppen. 
Jørn Nørtoft guider dig gennem yoga, åndedrætsøvelser 
og meditation. 

I det kreative værksted skal vi bl.a. arbejde med print på for-
skellige papirkvaliteter på en Gelliplade, en tyk geleplade 
som tillader mønstre og strukturer at træde frem og dermed 
gør det muligt at printe dem på dit papir. På værkstedet findes 
alle farver og værktøjer, du får brug for.

Pris pr. person for overnatning i feriehus, middag fredag 
og lørdag aften samt kaffe, te, isvand og frugt:

Fredag til søndag ved 4 pers ..............995,-* kr.
Fredag til søndag ved 2 pers........... 1.495,-* kr.
*Feriebylegat kan søges for medlemmer med sclerose.

Yogaundervisning og kreativ værksted
Fredag til søndag pr. pers .................. 1.000,- kr.
Plus tillæg for materialer (ca. 100 kr.)

Vi har allieret os med dygtige 
og kompetente undervisere, som vil 

være til stede alle dage: 
Jørn Nørtoft, ejer af KBH Yoga 

og Gitte Klausen, billed- og tekstil-
kunstner.

DRONNINGENS FERIEBY 1
DK-8500 Grenaa
Telefon +45 87 58 36 50
post@dronningensferieby.dk

FERIE UDEN  
FORHINDRINGER

Ring
8758 3650

2019D1SCL43_029_.indd   29 26/09/2019   08.44
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NOTER OM SCLEROSE

Flere gavnlige effekter af medicin  
mod sekundær progressiv sclerose
Lægemidlet Siponimod, som kan blive den første godkendte 
behandling mod sekundær progressiv sclerose, ser ikke kun 
ud til at kunne forsinke sygdomsforværringen. Resultaterne 
fra et fase III-studie viser nemlig, at Siponimod også forbedrer 
kognitionen hos patienter. Lige nu er Det Europæiske Læge
middelagentur (EMA) i gang med at vurdere, om lægemidlet 
skal godkendes som den første behandling nogensinde mod 
sekundær progressiv sclerose, og inden årets udgang burde vi 
vide, hvad beslutningen bliver.  

www.scleroseforeningen.dk/SiponimodOgKognition

Hvilke gener er værd at 
fokusere på, når flere i 
familien har sclerose?
Det har forskere fra University of British 
Columbia undersøgt. I studiet fandt de 
frem til særligt tolv genvariationer, der 
ser ud til at øge risikoen for at få sclerose. 
Forskningsteamet inkluderede 34 familier 
af 132 mennesker med sclerose, og de 
fandt frem til de tolv genvarianter ved at 
bruge en såkaldt WES-analyse. En ana
lyse, hvor man kan opdele og bestemme 
specifikke gener i kroppen og derigen
nem lettere genkende de genvarianter, 
der skiller sig ud blandt familierne, hvor 
mere end én har sclerose. 

Læs mere på:  
www.scleroseforeningen.dk/gen-

variationer

Absurd få sclerosepatienter er med i 
forsøgsordningen med medicinsk cannabis
Brugen af cannabis som medicin blandt sclerosepa
tienter er steget eksplosivt i Danmark fra 2014. Allige
vel viser en ny, stor undersøgelse, som er foretaget af 
Scleroseforeningen, at det ikke er i forsøgsordningen 
med medicinsk cannabis, du finder patienterne. 

Ud af de 1.000 mennesker med sclerose, der besva
rede undersøgelsen, er det hver fjerde, der bruger eller 
har brugt cannabis som medicin. Men kun syv ud af de 
1.000 var med i forsøgsordningen, der for halvandet år 
siden blev en realitet. Det enormt lave tal skyldes særligt 

den høje pris og dernæst lægernes modstand mod for
søgsordningen, svarer patienterne. Langt størsteparten 
af sclerosepatienter er altså fortsat brugere af cannabis 
fra det illegale marked. Det til trods for at formålet med 
forsøgsordningen var at tilbyde et lovligt og sikkert alter
nativ til patienter, der ikke har gavn af anden medicin, 
og som selvmedicinerer sig med cannabis fra det ille
gale marked.

www.scleroseforeningen.dk/ForFåPatienter

http://www.scleroseforeningen.dk/SiponimodOgKognition
http://www.sclerose foreningen.dk/ForF�Patienter
http://www.scleroseforeningen.dk/gen-variationer
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NOTER OM FORSKNING

Præcisions medicin  
eller personlig medicin? 
To forskellige navne, der dækker over samme begreb, som 
i fremtiden kan gøre behandlinger meget mere præcise 
og effektive. Og netop muligheden for at behandle på den 
her måde vil professor i præcisions medicin Hartwig Sieb
ner og hans forskningsteam gøre os klogere på, når de i et 
nyt studie undersøger sammenhængen mellem læsioner 
i et særligt væv i hjernebarken og problemer med hånd
funktionen, som mange mennesker med sclerose oplever 
at have.

“Vi har besluttet at indstille mikroskopet på hjernens 
håndområde – altså den zone i hjernebarken, som styrer 
vores håndbevægelser. Vi kender i forvejen hændernes 
placering i hjernebarken, men nu zoomer vi helt ind og ser 
på detaljerne. Derfra prøver vi så at konstruere et kort,” for
tæller professor Hartwig Siebner.

Kortet kan hjælpe forskningsteamet med at finde frem 
til, hvilken type behandling og i hvilke mængder hver 
patient har brug for, når problemerne med håndfunktio
nen skal behandles medicinsk.

www.scleroseforeningen.dk/
PersonligMedicin

45
OCREVUS: 

Er du maksimum 
45 år, kan du få, 
ellers må du gå  
– eller hvad? 
45 år – sådan lød anbefalingen fra Medicin
rådet sidste år, da det efter lang tids vurde
ring godkendte den første behandling mod 
primær progressiv sclerose, nemlig Ocrevus. 
Men nu lyder det til, at også patienter over 
aldersgrænsen kan få tilbudt behandlingen, 
hvis din neurolog vurderer, at du kan få gavn 
af den. Muligheden skal du dog selv række 
ud efter, for hvis først du er røget ud af sclero
seklinikkens system eller aldrig har været en 
del af det, må hverken sygeplejersker eller 
neurologer opsøge dig – selvom du måske er 
i målgruppen. I videoen her kan du se profes
sor Finn Sellebjerg fortæller nærmere: 

www.youtube.com/
watch?v=WsqPxQBFpUI

I den kommende tid kommer du til at høre mere om ...
effekten af D-vitamin, strålebehandlingers virkning, 
mulighederne for behandling med mesenkymale stam
celler, behandlinger under graviditeten, og om hvorvidt 
udviklingen af sygdomsforløbet, når man har sclerose, 
faktisk ser ud til at ske langsommere end førhen. Det 
er nemlig nogle af de varme emner, der blev delt viden 

om og diskuteret til dette års største MS-konference, 
ECTRIMS – og som vi i løbet af efteråret deler med jer i 
nyhederne på Scleroseforeningens hjemmeside.

Læs mere på:  
www.scleroseforeningen.dk/ECTRIMS2019

http://www.scleroseforeningen.dk/PersonligMedicin
http://www.youtube.com/watch?v=WsqPxQBFpUI
http://www.scleroseforeningen.dk/ECTRIMS2019
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MØD EN FORSKER

Af Sara Bangsbo Foto: Ninett Rohde Brandt

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

Linda Sundvall
Læge og forsker i sygdomsprocesser ved sclerose 

Linda forsker i, hvad der 
nedbryder hjernen ved sclerose

Hvad var formålet med 
projektet? 
Jeg interesserer mig for sygdoms
processer ved sclerose, og det er 
også det, projektet handler om. Vi 
undersøger og belyser de sygdoms
processer, som langsomt nedbryder 
hjernen og hjernevævet, når man 
har sclerose.

Hvilke resultater er der 
kommet ud af projektet?
Indtil nu har vi inkluderet 43 
patienter, og 28 af dem er alle
rede blevet scannet med den nye 
billeddannende metode, der på en 
teoretisk måde gør det muligt for os 
at vurdere ilttilgængeligheden hos 

deltagerne. De foreløbige resultater, 
vi har, tyder på, at læsionerne, som 
er forårsaget af sclerose, er koblet 
sammen med en uhensigtsmæssig 
iltfordeling i hjernen.

Hvad har det betydet for 
projektet at få midler fra 
Scleroseforeningen?
Rent praktisk betyder det, at jeg 
kan forske på fuld tid, og at jeg 
har mulighed for at fordybe mig i 
forskningsprojektet. Det gør, at jeg 
kan være en del af en aktiv forsk
ningsgruppe, som kan finde frem 
til nogle resultater, der kan gøre en 
forskel for mennesker med sclerose 
på sigt. 

[ORDBOG]
[Hjernevæv] er den grå og 

hvide substans af nerveceller og 
støtte væv, som hjernen primært 
består af. Nervevævet i den grå 
substans bearbejder informa

tion, mens det i den hvide sub
stans formidler informationen 

rundt i nervesystemet.

HURTIGE
Pipette eller pc?

Det er et svært spørgsmål, fordi 
jeg skal håndtere begge to i mit 
studie. I den første del af studiet 

står jeg foran en pc, og i den 
anden står jeg med en pipette. 

Bil eller cykel?
Cykel med el. Helt sikkert. Jeg er 
forfærdelig dårlig til at køre og 

farlig bag rattet.

Biograf eller teater?
Teater. Det er så undervurderet. 
Det er simpelthen en kunst, og 

det er fedt.

Salat eller stegt flæsk? 
Jeg elsker kød, men ikke stegt 
flæsk. Men der findes meget 

andet godt, lækkert kød.

Pepsi eller cola?
Jeg kan ikke smage forskel,  

så … den, der er billigst?

Se Linda fortælle om hele 
projektet på  

www.scleroseforeningen.dk/
LindaSundvall

http://www.scleroseforeningen.dk/LindaSundvall
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Hos Flexbrace® Danmark har vi mere 
end 50 års erfaring i behandling og 
vejledning af dropfodspatienter.
Vore eksperter har testet og udvalgt 
markedets bedste skinner for at 
kunne tilbyde et bredt sortiment af 
kvalitetsskinner. Derudover har vi 
patent på Flexbrace®, en af marke-
dets mest fleksible og biodynamiske 
skinner.

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

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

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

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

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

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

Flexbrace® Danmark | Roskildevej 8-10 | 2620 Albertslund | www.flexbrace.dk | info@flexbrace.dk | Telefon 4632 1561

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!

Tlf. +45 39 16 84 00
Fax +45 39 16 84 01
Email skriv.til@novartis.com
www.novartis.dk

Novartis Healthcare A/S
Edvard Thomsens Vej 14
DK-2300 København S
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TEMA: GENBRUGSGULD

Fik du læst temaet om:
Tarme og sclerose
I dit tarmsystem lever billioner af bakterier. Forskning peger på, at de spiller en rolle 
i, hvilke sygdomme du udvikler i løbet af dit liv. Du kan selv hjælpe med at fremelske 
og fodre de gode bakterier i din tarm. 

Læs hele temaet på  
www.scleroseforeningen.dk/

tarme-og-sclerose

http://www.scleroseforeningen.dk/tarme-og-sclerose


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 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. 

Naturlig balance
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OPSKRIFT

Chilibagt laks med 
ovnbagte rodfrugter

Hovedret, 4 personer
45 min.
Laks med sød chili sauce og 
sesam serveret med ovn
bagte rodfrugter – en smuk 
og indbydende smags
kombination! 

Ovnbagte rodfrugter
• 1.200 g rensede rodfrugter, 

fx gulerødder, pastinak, 
 kartofler og/eller persille
rod

• 2 små knuste fed hvidløg
• ½ spsk. olie
• 1 tsk. groft salt
• ½ tsk. cayennepeber
• 200 g Karolines Køkken® 

Klassisk Salat ost i tern
• 1 dl grofthakket bred

bladet persille

Chilibagt laks
• 500 g laksefilet uden skind
• 2 spsk. sød chilisauce
• 1 spsk. sesamfrø

Pynt
• bredbladet persille
• citroner (usprøjtede) i både

Tilbehør
240 g groft brød

Ovnbagte rodfrugter
Skær rodfrugterne i 5 cm lange stave. 
Læg dem på en plade med bagepapir. 
Fordel hvidløg, olie, salt og peber over 
rodfrugterne. Bag dem midt i ovnen. 
Bland de varme rodfrugter med ost og 
persille lige inden servering.

Chilibagt laks
Skær imens laksen i 4 lige store stykker. 
Fordel chilisauce herpå, og drys med 
sesamfrø. Bag laksen sammen med rod
frugterne de sidste 10 min. af bagetiden. 
Server de ovnbagte rodfrugter pyntet 
med persille og laks med citronbåde og 
brød til.

Bagetid for ovnbagte rodfrugter
Ca. ½ time ved 225° – varmluft
Bagetid for chilibagt laks
Ca. 10 min. ved 225° – varmluft
Energiindhold for hele retten: 11.830 kJ
Energifordeling: fedt: 39 %, kulhydrat: 
37 %, protein: 24 %, alkohol: 0 %
Fiber: 54,6 g
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One pot med 
kål og perler

Hovedret, 4 personer 
30 min. 
One pot-gryderetter kan 
laves på adskillige måder 
– fælles for dem er, at 
alt kommer i gryden på 
samme tid. Det er nem og 
lækker aftensmad på en 
hverdagsaften – og med 
minimal opvask. 

• 15 g smør 
• 2 finthakkede zittauer

løg (ca. 150 g) 
• 4 små finthakkede fed 

hvidløg 
• 250 g perlespelt – skyllet 

(ca. 3¼ dl) 
• 7½ dl grøntsagsbouillon 
• 450 g blomkål i små 

buketter 
• 450 g spidskål i tynde 

strimler 
• 1 tsk. groft salt 
• friskkværnet peber 
• 1 dl Karolines Køkken® 

Piskefløde 38 % 
• 1 dl grofthakket bred

bladet persille 
• 2 tsk. fintrevet citronskal 

(usprøjtet) 
• 1 nip groft salt 
• 2 røde æbler i små tern 

(ca. 200 g) 
• 1 spsk. friskpresset 

citronsaft 

Tilbehør 
240 g groft flute 

Lad smørret smelte i en stor gryde ved 
kraftig varme, men uden at det bruner. 
Svits løg og hvidløg i ca. 3 min. Tilsæt 
perlespelt, og hæld bouillon ved. Læg 
blomkål og spidskål i gryden, og bring 
retten i kog. Lad den koge ved jævn 
varme og under låg i ca. 15 min., til per
lespelten er mør – rør af og til. Tilsæt salt 
og peber og smag til. Pisk fløden til et 
meget let skum. Vend den letpiskede 
fløde sammen med halvdelen af persil
len (gem resten til pynt), citronskal og 
salt. Smag til. Vend æblerne med citron
saft. Pynt gryderetten med persille, og 
server sammen med flødeskum, æble
tern og groft flute. 
Energiindhold for hele retten: 10.630 kJ 
Energifordeling: fedt: 24 %, kulhydrat: 
64 %, protein: 12 %, alkohol: 0 % 
Fiber: 55,4 g
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MENNESKER Af Emilie Østergaard Jensen Foto: Sofus Comer

MOHAMAD (MUDI) 
BDAIR

Alder: 27 år.

Relation: Kæreste med Camilla 
Søs, som har haft sclerose siden 
2016.

Hvorfor: Mudi har fra sin gamer-
stol samlet over 54.000 kroner 
ind i kampen for en verden 
uden sclerose. Han samler ind 
for sin kæreste Camilla. Mudi 
har tidligere dyrket e-sport pro-
fessionelt, hvilket har givet ham 
en fast skare af følgere. Så han 
besluttede at hjælpe, hvor hans 
stemme virkelig bliver hørt. I 
en livestream fortalte han sam-
men med Camilla om livet tæt 
på og med sclerose, imens folk 
kunne donere penge. Mudi har 
allerede gang i sin næste live-
streamingindsamling til fordel 
for forskning i sclerose. 

Du kan læse hele Mudi og 
Camillas historie her:  

www.scleroseforeningen.dk/
Mudi

Livestreaming
Livestreaming betyder, at folk filmer 
 sig selv spille for eksempel et 
 computerspil. Imens kan folk sidde 
derhjemme og følge både personen 
og computerskærmen direkte.  
Dialog spiller en stor rolle, og det 
er ofte muligt for seerne at chatte 
både med hinanden og personen, 
som livestreamer.

http://www.scleroseforeningen.dk/Mudi


Gamere kan også gøre en 
forskel. Det handler om at se 
mulighederne og finde sin 
platform, hvorfra man kan hjælpe, 
hvis man har overskuddet. Derfor 
er jeg utrolig stolt over beløbet  
og mine følgere, som virkelig  
har lyttet til mine budskaber  
om næste kærlighed.
Mohamad (Mudi)

MENNESKER
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SMÅT OG GODT OM SCLEROSE

Legatmulighed 1
Nu er der atter mulighed for at søge et julelegat.

Legaterne skal ses som en økonomisk håndsræk
ning til at forsøde julen. Julelegatet er fortrinsvis til 
børnefamilier. For at komme i betragtning til lega
tet skal du opfylde Scleroseforeningens generelle 
legatregler for indkomstgrænser: Vi accepterer en 
skattepligtig indtægt på 225.000 kroner for enlige 
per år og 400.000 kroner for gifte/samboende + 
16.000 kroner for hvert barn i familien (0-18 år). 

Ansøgningsfrist er søndag den 1. december 2019, 
og legatet udbetales midt i december.

Søg legatet her: www.scleroseforeningen.dk/
julelegat

Legatmulighed 2
Ellen Nyboe Andersens Mindelegat kan søges til 
støtte for værdigt trængende sclerosepatienter, 
fortrinsvis til dækning af udgifter forbundet med 
behandling i ind- og udland. Legatportionerne er på 
5.000 kroner. 

Kontakt Haldguttenberg Advokatfirma på info@
haldguttenberg.dk for at få et ansøgningsskema.

Ansøgning sendes til: Advokatfirmaet Haldgut
tenberg, Nikolajgade 22, 1068 København K.

Ansøgningsfristen er den 1. januar, og legatet 
uddeles efter januar måned. 

J.K. Rowling-donation på 
130 millioner kroner til 
forskning i sclerose
Hun gav os Hogwarts, Han-Som-Ikke-Må-Benæv
nes, og hun har beriget både børn og voksnes liv 
med en verden af magi. Nu beriger hun endnu en 
gang scleroseverdenen: Nemlig med 130 millio
ner kroner til forskning i sygdommen.

J.K. Rowling, forfatteren bag Harry Potter
bøgerne, donerer de mange penge til The Anne 
Rowling Regenerative Neurology Clinic, som er 
opkaldt efter Rowlings mor, der havde sclerose.

Mikkel møder ...
Har du set vores fine videoer med Mikkel Føns
skov, der har været rundt i landet og mødt en 
række danskere, der lever med sclerose? Mikkel 
Fønsskov, som mange nok kender fra "Aften
showet", har mødt Daniel, Sarah og Charlotte, og 
det er der kommet en række små videoer ud af. 

Se dem her: www.youtube.com/user/
webredaktor

Henning Slott Jensen har gennem mange år skrevet digte om livet med sclerose. Nedenstående fangede vores 
opmærksomhed, fordi det passede perfekt sammen med vores tema om posttraumatisk vækst her i bladet: 

Når noget hos dig blev meget hæmmet, 
tror jeg bestemt, at andet er fremmet.
Nye muligheder, nye tanker,
måske mens du i stokken hanker.

http://www.scleroseforeningen.dk/julelegat
mailto:info@haldguttenberg.dk
http://www.youtube.com/user/webredaktor
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VÆRD AT VIDE

Premiere: MS Charity-middag
Til februar har vi premiere på en 
helt ny måde at samle penge ind til 
forskning på – og du er inviteret!

Konceptet er enkelt: Du arran
gerer en velgørenhedsmiddag og 
inviterer dine venner med.

Med MS Charity-middag giver vi 
dig alle værktøjerne til at arrangere 
og tilberede en lækker middag 
hjemme hos dig selv. Og så er det 
op til dig at invitere en håndfuld 
venner til at spise med og bede 

dem donere et beløb til forskning i 
sclerose som en slags "Tak for mad". 

Alle råvarerne til din middag 
leveres GRATIS af REMA1000, som 
er officiel sponsor på MS Charity
middag. De penge, dine gæster 
donerer for at spise med, går til 
forskning i sclerose. 

Det hele skydes i gang til februar 
2020, så læs meget mere i næste 
udgave af bladet, som udkommer 
i januar. 

Ergoterapeutens hjørne
Gæster og fester
Det at have gæster eller deltage i fester kan være en stor mundfuld. Til tider kan 
det opleves som så uoverskueligt, at man stopper med at invitere gæster eller 
deltage i fester hos familien og vennerne, selvom man rigtig gerne vil.

Men sociale aktiviteter er med til at give os glæde, og glæde er vigtigt for vores 
velbefindende og vores livskvalitet. Så deltag derfor, så meget du kan, i forskellige 
sociale aktiviteter, mens du selvfølgelig tager hensyn til dit energiniveau, din fysik 
og dit mentale overskud.

3
GODE 
RÅD

1.    Bestil maden udefra, eller indgå en aftale med den lokale restaurant, 
hvis du skal have gæster. Vær ikke bange for at sætte et tidsinterval som 
for eksempel ”klokken 12-15” på, når du inviterer. På den måde ved du, 
hvornår du skal være "på", og hvornår du kan slappe af igen. Dine gæster 
vil hellere se dig i kort tid end slet ikke.

2.    Skal du selv deltage i en sammenkomst, så aftal med værten, at du 
kan trække dig tilbage til et andet rum for at få et hvil, en pause fra 
støjniveauet eller lade dine batterier op igen. 

3.    Sørg for, at du ikke har for mange aftaler i din kalender i dagene op til og 
dagene efter festen eller gæsterne. Så kan du lade op inden og slappe af 
efterfølgende.

Heidi Visby, ledende 
ergoterapeut på 
Sclerosehospita
lerne i Danmark
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MENNESKER

MIN SCLEROSE

Af Emilie Jensen Foto: Emilie Jensen

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

I ete  nge Mer
Zahl Larsen,  

54 år

Inge Merete Zahl Larsen på 54 år fik diagnosen i 
2017, men har haft symptomer i 10 år inden da. Hun 
har tre voksne børn, tre børnebørn og et fleksjob hos 
Sæby Fiskeindustri som ekspeditionsassistent. 

Gid jeg havde vidst noget før … 
at jeg havde sclerose. Jeg havde en 
meget lang sygdomsproces, inden 
jeg fik diagnosen. Jeg ville ønske, at 
jeg havde fået diagnosen før, så jeg 
også havde fået medicinen noget før. 
Så havde jeg måske undgået nogle af 
følgerne. 

Jeg synes, at det er en dum 
sygdom, fordi …
den for mig særligt går ud over 
førligheden og mine kognitive 
evner. Jeg har altid været glad for at 
arbejde, men der er mange ting, jeg 
ikke længere kan, som jeg elskede 
på mit arbejde, for eksempel at 
holde foredrag. 

Havde jeg ikke fået sclerose, 
havde jeg …
arbejdet, til jeg var 75. Jeg er glad 
for at arbejde. Det har jeg altid 
været. Jeg har kun haft en sygedag 
i år. 

Hvis jeg skulle give et råd til 
andre, ville jeg sige …
at man skal acceptere det. Jeg ved 
godt, at det ikke er nemt, men det 
giver en ro indeni, at sådan er det. 
Jeg har altid haft et meget positivt 
livssyn – det kommer man længst 
med, men selvfølgelig er det hårdt 
til tider. 

Det, der har hjulpet mig 
mest, er …
min families accept af sygdommen 
- min mor, børn og børnebørn. Vi 
er fuldstændig åbne omkring det. 
Særligt mine børnebørns forstå
else er speciel. Selv den lille på tre 
år kan mærke det på min adfærd, 
hvis jeg har en hård dag, og tager 
hensyn.

Læs mere på:  
www.sclerose-

foreningen.dk/IngeMerete

http://www.scleroseforeningen.dk/IngeMerete


NÅR LIVET BLIVER VENDT PÅ HOVEDET 
KAN DU FINDE STØTTE PÅ  
MULTIPELSKLEROSE.DK

Biogen (Denmark) A/S
Stationsparken 37, 3. sal, 2600 Glostrup
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På vores helt nye side  
STØTTE TIL har vi samlet 
alt, hvad du har brug 
for at vide om sklerose.

Fordyb dig i vores bøger 
og pjecer og mød andre 
som lever med sklerose.

ANNONCE
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HVAD VIL DU LÆSE?
VI UDGIVER FIRE BLADE NU

A B

VÆLG  
A ELLER B,  

HVIS DU HAR SCLEROSE

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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