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For få år siden blev 
mennesker med 
sclerose frarådet 
træning. I dag er 
vi heldigvis blevet 
klogere på grund af 
forskningen, og vi 
ved, at træning har 
masser af gavnlige 
effekter. 
LÆS MERE OM EMNET INDE I MAGASINET PÅ SIDE 6.
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Det stråler ud af Lotte, at hun er en kvinde 
fyldt med kampgejst. Hun lader sig ikke  
slå ud af bump på vejen, og måden, hun 
evner at se muligheder i begrænsninger,  
er meget inspirerende!

Journalist Sascha Kael Rasmussen om mødet med Lotte, 
der trods sin kørestol træner flere gange om ugen.  
Læs mere om Lotte på side 10-11.
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Har du kommentarer til artiklerne?  
Skriv til lpa@scleroseforeningen.dk

NY PENSIONSORDNING 
til dig, der modtager offentlige 
ydelser
Den 1. januar 2020 trådte en ny pensionsordning i 
kraft for en række borgere, der modtager offentlige 
ydelser. Det betyder, at der automatisk vil blive ind
betalt et beløb svarende til 0,3 procent af din offent
lige ydelse til pensionsordningen. Det er staten, 
der betaler bidraget, og du vil derfor få det samme 
udbetalt, som du plejer. Beløbet, der bliver indbetalt 
til pensionen, er afhængigt af din ydelse, og det vil 
stige fra 0,3 procent i 2020 til 3,3 procent i 2030. 

Læs mere på www.scleroseforeningen.dk/
nyheder/ny-pensionsordning-til-dig-der-

modtager-offentlige-ydelser

CAMPS  
for enhver
Vil du gerne udfordre dig selv og samtidig møde 
andre mennesker, som også har sclerose tæt  
inde på livet? Så er camps måske noget for dig!

De seks camps er for alle aldersgrupper og 
har følgende temaer: Outdoor, Personlig udvik
ling, BørneCamp, Træning, Pårørende og Unge 
pårørende. Weekenderne er økonomisk støttet af 
Scleroseforeningen, men er – i samarbejde med 
ansatte i foreningen – arrangeret af frivillige, som 
har en nær relation til sclerose.

Få mere information og meld dig til her: 
www.scleroseforeningen.dk/vaer-med/

medlemskab-og-tilbud/camps-er-sclerosefor-
eningens-fantastiske-medlemstilbu

Vi ved, I gør alt 
for at få et godt liv 
med sclerose. Derfor 
arbejder Sclerose
foreningen nu på et 
livsstils univers  
til jer med gode tips  
og tricks til kost  

og træning.
Mogens Damgaard, 
Scleroseforeningen.

HIP HIP 
HURRA!
Scleroseforeningens protektor, Hendes Majestæt 
Dronning Margrethe, fylder 80 år den 16. april i 
år. Hendes Majestæt har igennem årene deltaget 
i Scleroseforeningens mærkedage og arrange
menter jævnligt, besøgt Sclerosehospitalerne, 
fulgt med i etableringen af Dronningens Ferieby 
og sågar skænket foreningen nogle af sine kunst
værker. Vi ønsker hende et hjerteligt tillykke med 
den runde fødselsdag! 

 5.000.000 kr.
har Knud Tang doneret til en udbygning af spisesalen på Haslev Sclerosehospital. 






-
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VÆRD AT VIDE

Store drømme  
kan gå i opfyldelse
Tidligere møbelfabrikant Knud Tang tog i starten af 
marts det første "spadestik" til, hvad der kommer  
rigtig mange med sclerose til gode i fremtiden. 
Knud Tang har nemlig doneret intet mindre end 
fem millioner kroner til Scleroseforeningen, som skal 
bruges på en stor udbygning af spisesalen på Haslev 
Sclerosehospital. Den forventes færdig til november.

Landsindsamling 
Sæt kryds i kalenderen
Anden søndag i september banker vi 
igen på hjemme hos danskerne for 
at samle ind til forskning i sclerose. Vi 
samler ind i hele landet og håber, at 
du har lyst til at være med. Du behøver 
hverken at kunne gå langt eller at være verdens
mester i trappeløb for at være indsamler. Sæt 
kryds i kalenderen 13. september – og bed din 
nabo, kollega eller din familie om at gøre det 
samme. Jo flere indsamlere vi er, jo flere penge 
kan vi give videre til vigtig forskning.

Du kan melde dig som indsamler på
 www.sammenmodsclerose.dk

ERGOTERAPEUTENS 
HJØRNE
Alle har brug for meningsfulde aktiviteter i hverdagen 
for at få livsglæden til at blomstre. Det er meget 
individuelt, hvilke aktiviteter der er meningsfulde, 
og i hvilket omfang de kan udføres. Meningsfulde 
aktiviteter er med til at skabe roller og vaner og dermed 
en struktur, som understøtter menneskers behov for 
tryghed og livsglæde. Livsglæde kan for eksempel være 
optimisme, at give, at leve i nuet, at leve livet fuldt ud 
eller at gøre de ting, som man nyder mest i livet. 

3
GODE 
RÅD

1. Find ud af, hvilke aktiviteter der er mest menings
fulde for dig, og som du finder glæde ved at udføre i 
din hverdag.

2. Lav flest af de aktiviteter, der giver dig mest 
glæde, og som du nyder mest. Læg planer for, hvad 
der vil gøre dig glad. Det kan være alt fra dagligdags 
opgaver i hjemmet og kreative aktiviteter til fysisk 
aktivitet, sociale aktiviteter og hobbyer.

3. Hvis nogle af dine aktiviteter ikke er særligt 
meningsfulde for dig og måske ikke er noget, du nyder 
at gøre, så forsøg at uddelegere dem til andre eller 
planlæg dem til først på dagen, så du kan lave det,  
der giver mere mening, resten af dagen.

Heidi Visby, 
ledende 

ergoterapeut 
 på Sclerose
hospitalerne  

i Danmark.

Cykler for en 
verden uden 
sclerose
Til sommer kæmper 300 
ildsjæle sig endnu en gang 
til tops på Tour de Frances 
mest stejle tinder for en ver
den uden sclerose. Cykelner
vens dedikerede deltagere 
cykler for at samle penge ind 
til forskning i sclerose, og på 
bare fire dage skal de besejre 
ni benhårde bjergtoppe. Det 
bliver Cykelnervens syvende 
tur i cykelsadlen, og i år går 
turen til de franske alper. 
Siden starten i 2014 har 
Cykelnerven indsamlet mere 
end 24 millioner kroner.  

Støt Cykelnervens
 indsamling på  
www.cykelnerven.dk



 


-

w

w
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• Af Gitte Rudbeck Foto: Carsten Bundgaard

TEMA
ER TRÆNING 
FOR ALLE MED 
SCLEROSE?
Engang lød lægernes råd til dig med sclerose, at du 
skulle holde dig fra hård træning. I dag er vi blevet  
klogere. Forskning har nemlig vist, at træning er  
vigtigt og har en positiv effekt på balance, styrke og 
kondition, men også på træthed, humør og livskvalitet 
for mennesker med sclerose. Men hvordan kommer 
du i gang? Få gode råd på de kommende sider. 
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TEMA: TRÆNING FOR ALLE

54-årige Lotte Meien
burg har haft sclerose 
i 30 år. Hun træner et 
par gange om ugen for 
at bevare sin evne til at 
rejse sig fra kørestolen.

-
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Af Gitte Rudbeck • Foto: Carsten Bundgaard 

TRÆNING 
ER FOR  
ALLE
(OGSÅ DIG, DER  
IKKE KAN GÅ)

Træning er mindst lige  
så vigtigt for dig, der har 
funktionsnedsættelse, 
som for dem, der kan 
løbe en maraton. 

T
ag den med ro, lød læger
nes råd engang. Siden har 
forskning vist, at træning 
ikke skader sclerosepatien

ter som frygtet. Faktisk tværtimod.
”Træning har en positiv effekt 

på balance, styrke og kondition  
for sclerosepatienter, men også  
på træthed, humør og livskvalitet,” 
siger Ulrik Dalgas, der er idræts
fysiolog og forsker ved Institut  
for Folkesundhed på Aarhus  
Universitet.

På side 1213 får du tips til, hvor
dan du kan træne, hvis benene ikke 
længere vil. 

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

1
 

STYRK 
HJERNEN
Hjernen skrumper hurtigere end 
normalt, når man har sclerose. 
Men det ser styrketræning ud til 
at modvirke ved at ”spidsbelaste” 
nervesystemet og tvinge det til at 
sende et stort antal nerveimpul
ser ud til musklerne. 

Det er mest blevet undersøgt 
blandt mennesker med mild til 
moderat sclerose, men Ulrik  
Dalgas er ikke i tvivl: ”Det er van
vittig vigtigt, at man bliver ved 
med at træne, når man får et 
lavere aktivitetsniveau og kom
mer i kørestol.”


-



-

-
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TEMA: TRÆNING FOR ALLE

2OP MED 
PULSEN 
Er du fysisk inaktiv, stiger din risiko for hjerte
kar-sygdomme, knogleskørhed, overvægt, 
højt blodtryk, forhøjet kolesterol, diabetes og 
depression, der også kaldes livsstilssygdomme. 
Heldigvis kan du holde dem i skak med … fysisk 
aktivitet! Bedst er træning, hvor du får pulsen 
op og styrker dit kredsløb, det vil sige sam
spillet mellem hjerte, lunger, blod, blodkar og 
muskler. Og pulsen kan sagtens komme op, 
selvom du sidder i kørestol.

3DET ER 
ALDRIG 
FOR SENT
For et par år siden var Ulrik Dal
gas med til at gennemføre et 
studie på Sclerosehospitalet i Ry, 
som var designet til at få pulsen 
op blandt kørestolsbrugere. Ved 
hjælp af armcykler, boksning og 
en slags siddende stepmaskine, 
der kunne aktiveres med armene. 
Resultatet udeblev ikke: ”Vi så 
nogle ret store effekter. Kondi
tallet blev forbedret med 60 pro
cent i løbet af de kun 3½ uge,  
studiet varede. Det viser, at det 
aldrig er for sent at komme i 
gang med at træne,” siger Ulrik 
Dalgas.

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

træningforalle

- 

-

-

-
-
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”Jeg gør det samme som alle andre. 
Jeg går bare ingen steder”

Lotte Meienburg på 54 år er kørestolsbruger og træner tre gange om ugen. 
Træningen giver hende energi og livsglæde, og hun kan ikke undvære sin 
hverdag med fitnesscenter, fysioterapi og ridning. 

N
ogle gange glemmer man 
at sætte pris på de små 
ting i livet. Det kan være 
muligheden for selv at 

tage tøj på eller at nå den øverste 
hylde i supermarkedet. Men for 
Lotte Meienburg er det netop dét, 
der betyder allermest. 

”Jeg kæmper for at holde gang i 
benene. Hvis jeg ikke holder styr
ken ved lige, så falder evnen til at 

stå på benene, og det er derfor, jeg 
træner,” fortæller Lotte. 

”Når man sidder så meget ned, 
så forsvinder benmusklerne lyn
hurtigt.” 

Træningen giver Lotte mulighed 
for at gøre det, der er vigtigst for 
hende – at kunne rejse sig og tage 
tøj på selv. Inden Lotte fik sit første 
attak i starten af 20’erne, betød 
træning ikke meget for hende, 

men det ændrede sig, da hun fik 
diagnosen. 

”Da jeg lige havde fået sclerose, 
trænede jeg dagligt. Nu har jeg 
skåret lidt ned på det, men jeg hol
der fast i bentræningen hver dag,” 
siger Lotte.

Gang i armene og pulsen op
Det er ikke kun benene, der er 
vigtige for Lotte. Fordi hun sidder 

-
-

-
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Det kan godt være, 
der er noget, jeg 

ikke kan, men der  
er stadig meget,  

jeg godt kan. 

Lotte føler sig ekstra god til udstrækning, 
så det gør hun hver dag.

Det vigtigste for Lotte er at kunne rejse sig 
fra kørestolen, så hun selv kan få tøj af og på.

i kørestol, bruger hun armene meget i 
sine daglige gøremål og på sit arbejde 
på et museum i Sønderjylland. Derfor 
træner Lotte også arme, når hun er i 
fitnesscenter, men hun sørger også for 
at arbejde med konditionen.

”Det er i fitnesscentret, jeg kan 
mærke, at jeg får mere gang i hjertet. 
Jeg træner med et tykt reb, hvor jeg 
laver bølger med armene. Der kommer 
jeg op på en lidt højere puls, end jeg 
plejer,” forklarer Lotte.

Træning giver livskvalitet 
Lotte kan mærke, at hun har gavn af 
den fysiske træning. Træningen giver 
hende glæde og gør, at hun føler, hun 

selv kan gøre noget for at få det bedre. 
”Det er altid dejligt, når man føler, 

at man har gjort noget godt for sig 
selv. Det giver livskvalitet, at man gør, 
hvad man kan,” siger Lotte.

Lotte mener ikke selv, at sclerosen 
forhindrer hende i at gøre det, hun vil.

”Det kan godt være, der er noget, 
jeg ikke kan, men der er stadig 
meget, jeg godt kan. Det handler om 
at se glasset halvt fyldt,” fortæller 
hun. ”Jeg plejer at sige, at jeg gør det 
samme som alle andre. Jeg går bare 
ingen steder.” 

Har du kommentarer til artiklen?   
Skriv til ska@scleroseforeningen.dk

Lottes gode råd
1.   Kom i gang, mens du 

har det fysisk godt, og 
fortsæt, selvom du får 
det dårligere.

2.  Hvis du er kørestols-
bruger, så find et 
fitnesscenter, der er til-
gængeligt. Hvis du kan 
bruge dine arme, så 
kan du godt træne i et 
fitnesscenter.

3.  Hold dig i gang. Gør, 
hvad du kan, med de 
muligheder, du har.

”Jeg gør det samme som alle andre.  
Jeg går bare ingen steder”

MIT LIV MED SCLEROSE · NR. 2 · 2020 · 11
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TEMA: TRÆNING FOR ALLE

3 RÅD
Træning for dig med 
funktionsnedsættelse
Der er flere fordele end ulemper ved at presse din puls i vejret, også selv  
om du har fremskreden sclerose. Anders Skjerbæk,  
der er master i rehabilitering og udviklingsleder på Sclerosehospitalet i Ry, 
giver her gode råd til at komme i gang med træningen. 

RÅD NR. 1 
FIND DE RETTE 
REDSKABER
Selvom du måske bruger kørestol og oplever, 
at din sclerose har frarøvet dig noget af din 
mobilitet, kan du godt træne. 

”Der er mange øvelser, du kan lave fra en 
kørestol, som inddrager både konditions
træning og styrketræning,” forklarer Anders 
Skjerbæk, der er master i rehabilitering og 
udviklingsleder på Sclerosehospitalet i Ry. 

”Men sclerose er så forskelligartet fra per
son 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. 

Eksempelvis er træningselastikker 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.

-

-
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RÅD NR. 2 
DIN KREATIVITET 
SÆTTER GRÆNSEN
I starten 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 udfor
dringer du har, kan du sagtens selv gå i gang 
med træning og hjemmeøvelser,” siger han.

 Skyggeboksning er et eksempel på træ
ning, der kan udføres alle steder fra en køre
stol og er en god øvelse til at få pulsen op. Du 
kan bokse ud i luften eller på en blødere gen
stand. Og hvis du kan rejse dig fra kørestolen, 
er en anden 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. 

TIP! 
Motionsmaskiner kan være gode til at træne  
isolerede muskler. Styrketræner du uden maskiner,  
aktiverer du også musklerne rundt om det 
område, du træner. Det kan være med til at  
give bedre balance. 

TIP! 
Fysisk aktivitet er ikke kun svedige trænings
pas. Det kan også være hverdagsaktiviteter 
som at gøre rent, ordne haven eller hvad med 
en svingom?

RÅD NR. 3  
FIND BALANCEN
Selv om du i starten kan opleve, at træning 
tærer på dit energiniveau, vil du med tiden 
få mere energi. Nogle oplever dog også 
symptomer som kramper fra spasticitet 
eller en ustyrlig varmefølsomhed, der 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 per
fekte balance mellem intensitet og inter
valler. Du skal vide, hvor hårdt du kan 
træne i hvor lang tid ad gangen, før symp
tomerne viser sig. Når du ved det, skal du 
altid lægge pauserne, så symptomerne ikke 
hindrer dig i at gennemføre din træning,” 
fortæller Anders Skjerbæk. 

Vidste du, at ... 
man godt kan sidde ned og løbe? 

Tjek det ud på Cathrine  
Guldbergs hjemmeside for  

siddende træning på  
www.kiibee.dk/cathrine- guldberg/

-

-

-
-

-

-
-

-

w

Af Sara Bangsbo og Gitte Rudbeck • Foto: Carsten Bundgaard
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VALG

Velkommen til valg 2020
Scleroseforeningen er en demokratisk organisation, hvor medlemmerne 

har stor indflydelse. I 2015 besluttede den øverste myndighed i 
foreningen, Delegeretforsamlingen, en ny, demokratisk opbygning,  

så alle medlemmer kan stemme, når der er valg. 

Derfor skal du bruge din stemme fra 1. til 25. september. 

Samtidig kan alle medlemmer stille op til Delegeretforsamlingen.

I første omgang skal der vælges 
delegerede til Delegeretforsamlingen. 

Delegeretforsamlingen kommer 
til at bestå af 98 personer, der 
mødes en gang om året og vælger 
medlemmer til udvalg og til Hoved
bestyrelsen. 

46 af pladserne går til repræsen
tanter for de 46 lokalafdelinger. De 
udpeges lokalt. Hovedbestyrelsen 
vælges først senere, så du kan stille 
op til følgende: 

• 10 pårørenderepræsentanter 
• 16 medlemmer med sclerose 
• 10 netværksrepræsentanter 
•  4 medlemmer med sclerose som 

ungerepræsentanter 

Alle medlemmer i Sclerosefore
ningen kan stille op til Delegeret
forsamlingen. Og alle medlemmer 
kan stemme på de delegerede via 
hjemmesiden. Når de delegerede  
er valgt (28. september), kommer 
2. runde af valget. Herefter er  
det muligt at stille op til Hoved
bestyrelsen og de tre udvalg, 
og det annonceres omkring   
15. september. 

Der skal derudover vælges  
10 medlemmer til Ungeudvalget,  
2 per region.

Du kan læse mere om  
delegeretvalg her:  

www.scleroseforeningen.dk/
valg20

VIGTIGE DATOER: 
1. juni til 10. august  
Mulighed for at stille op.  

14.-31. august  
Kandidater præsenteres på 
hjemmesiden.  

1.-25. september  
Her skal du stemme.  

28. september  
Valgresultat klar. De delege
rede er valgt. Herefter er der 
mulighed for alle medlemmer 
for at stille op til udvalg eller 
Hovedbestyrelsen. Mere om det 
i magasinerne i oktober og på 
hjemmesiden.






 

-

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

støtter
koncentration og planlægning

• Undervisning i yoga 

MS sagen Disse projekter er inspireret af forslag fra 
patienter og pårørende.

“Jeg ønsker,  
at flere 

forstår MS”

Følg MS Sagen  på Facebookog del dine forslag,  der giver MS patienter  en bedre hverdag

D
K
/N

O
N

N
I/

06
18

/0
00

4

640100723 MS Dagen ann 210x297+5mm sep 2018 K1.indd   1 07/12/2018   15.56

ANNONCE

2020D1SCL5_015_.indd   15 30/03/2020   19.15



• MÆRKESAG Af Peter Palitzsch Christensen Foto: Mostphotos 

VI KÆMPER FOR  
kortere ventelister på 
sclerosehospitalerne

1. Hvad er  
problemet?
Der findes to sclerosehospitaler 
i Danmark: i Ry og i Haslev. De 
tilbyder specialiseret rehabilite
ring til danskere med sclerose. 
En behandling, ingen andre 
kan varetage. Ventelisterne til 
at komme på rehabilitering på 
et af de to sclerosehospitaler 
har i mange år været meget 
lange, selvom mennesker med 
sclerose har stor gavn af for
løbene på hospitalerne. I 2014-
2015 og 2017-2019 lykkedes det 
at få midlertidige bevillinger, 
der nedbragte ventelisterne, 
og senest at få afsat en ekstra 
bevilling som del af Helheds
planen for scleroseområdet, der 
nedbringer ventelisterne til og 
med 2020. Men hvis der ikke 
snarest findes en løsning på 
problemet efter 2020, vil vente
listerne stige dramatisk allerede 
til næste år. 

2. Hvad 
mener vi?
Antallet af danskere med 
sclerose er alene de sidste 10 år 
steget med 30 procent, og antal
let af henvisninger til hospi
talerne er siden 2011 fordoblet. 
Ventetiden bør maksimalt være  
6 måneder, og nu er den med  
ekstrabevillingerne nede på  
7,6 måneder. Det er helt centralt 
for mennesker med sclerose, 
at de kan få højt specialiseret 
rehabilitering. Rehabiliteringen 
har stor betydning, fordi de ofte 
er yngre og har børn, og fordi 40 
procent er tilknyttet arbejds
markedet og har brug for reha
bilitering. Med rehabilitering 
kan de leve et liv med mindre 
afhængighed af andres hjælp, 
og rehabiliteringen afværger 
desuden andre sygdomme og 
sikrer sundhedsfremme. Vi 
mener derfor, at situationen 
er for alvorlig til usikre, mid
lertidige bevillinger, og at der 
skal findes en langtidsholdbar 
løsning snarest.

3. Hvad gør vi?
Scleroseforeningen er i dialog med det politiske Danmark om behovet 
for en varig løsning på ventelisterne. Det er takket være undersøgelser, 
 dokumentation og argumentation fra Scleroseforeningen, at de hid
tidige ekstrabevillinger er kommet i stand. Med udsigt til, at bevillin
gerne hører op, arbejder vi på, at politikerne får øjnene op for udfor
dringerne og sikrer en langtidsholdbar løsning. 

Har du kommentarer til artiklen? 
Skriv til pch@scleroseforeningen.dk

-
-
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Ramt af livet 
– og sclerose

“Når mor har sclerose“

“Hvo intet vover intet vinder“

“En uge på sclerosehospitalet“

“Hvem er jeg?“ 

“Frygten for døden“
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Roche A/S, Industriholmen 59, 2650 Hvidovre, tlf. 36 39 99 99

Sæson 2: Scan QR-
koden og lyt

SÆSON 2
UDKOMMET
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MENNESKER 

Anne Sofie Espersen er  
opvokset ved Vesterhavet,  
og efter hendes diagnose  
er havet i endnu højere  
grad det sted, hun finder  
fornyet styrke.
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Af Lea Pagh Foto: Jonas Pryner Andersen

MIG OG MIN 
MISSION OM 

AT NEDBRYDE 
TABUER

HVEM?
Anne Sofie Espersen,  
46 år, skuespiller, har  
haft attakvis sclerose  
siden april 2019. 

HVAD?
Vil gerne bryde 
tabuerne omkring 
sclerose. 

HVOR?
Ved havet, hvor  
hun finder trøst  
og ro.

N
år foråret spreder små 
lysende blomster ud over 
mørk og vintertung jord, 
så driver flokke af men

nesker mod Bispebjerg Kirkegård  
i København. Her bøjer sart lyse
røde kirsebærtræer sig ind over 
en sti og danner en frodig kate
dral over de besøgende. Sidste år 
gik også Anne Sofie Espersen og 
hendes familie en tur blandt træ
erne. Få dage efter lå den 46-årige 
skuespiller i en hospitalsseng 
få hundrede meter derfra med 
lægens besked rungende i hovedet: 
Du har sclerose.  

”Jeg ville ønske, jeg kunne 
have været kommet i behandling 
noget før, fordi det sidste attak, 
jeg havde, har jeg stadig mén af,” 
siger hun og fortæller, at det er 
en følelse af, at det sover under 
hendes fødder, og når hun er træt, 
så kravler det op ad benene, der 

hæver og føles irriterede. Ind
imellem er der også dage, hvor 
svimmelhed og fatigue banker på 
døren. 

At tage imod behandling var et 
kæmpe skridt. Grænseoverskri
dende, simpelthen. Så derfor fandt 
hun på alle mulige undskyldninger 
for at udskyde og udskyde. 

”For det var lige præcis det med 
at blive en patient, der skal have 
medicin, som jeg netop ikke kunne 
have. Og da jeg endelig fik nosset 
mig sammen til at komme op og 
få udleveret medicinen, havde jeg 
min mand med, og jeg græd og 
græd og græd deroppe. Og det var 
lige meget, hvad han og syge
plejersken sagde om, at det her 
er din hjælp, dit håb og din red
ningskrans. Det var ikke det, det 
handlede om. Men at jeg pludselig 
var sådan en, der skulle have en 
sækfuld af piller med hjem.” 

-

-

- -

-

-

-
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MENNESKER 

Anne Sofie Espersen havde selv en masse forestillinger om sclerose før sin diagnose. Nu vil hun gerne oplyse flere  
mennesker omkring sygdommen.

Havde selv fordomme 
I starten larmede tankerne om 
sclerose løs i hendes hoved. Nu 
er det blevet mindre, men støjen 
summer ofte i baggrunden. 

”Jeg er gået fra, at jeg tænkte 
på det hvert 10. sekund, lige da 
jeg fik det, til at jeg nu tænker på 
det et par gange i timen. Og nu er 
der 7 måneder siden. Og det er for 
at illustrere, hvor meget det rent 
faktisk fylder, når man er ny med 
en sygdom. Selv efter så lang tid. 
Da jeg lige havde fået det, var det 
altopslugende.”

Før sin diagnose kendte Anne 
Sofie meget lidt til sclerose og 
havde, som hun selv siger, nok  
de mest almindelige fordomme  
og forestillinger omkring syg
dommen. 

”Jeg vil gerne være med til at 
sprede kendskabet til sygdom
men, og så er det særligt vigtigt 

for mig, at andre nydiagnostice
rede kan finde et lys i mørket.”

Efter sin medvirken i diverse 
tv-shows, hvor hun har fortalt om 
livet med sclerose, har Anne Sofie 
modtaget overvældende mange 
og meget rørende beskeder fra 
mennesker med sclerose tæt inde 
på livet. Både fra dem, der værd
sætter, at hun står frem og sætter 
fokus på sygdommen, og fra dem, 
der synes, at hun får livet med 
sclerose til at lyde for nemt. Det 
er dog ikke hendes intention, 
forklarer Anne Sofie.

”Min drive er primært at tage 
imod dem, der er nye med diag
nosen. Og sige: Hey, kig over på 
mig, I skal bare tage det roligt og 
trække vejret.” 

Frustrerende uvidenhed
Siden sin tv-optræden har Anne 
Sofie blandt andet modtaget en 

besked fra en mand, der efter 
mange år med sclerose endnu ikke 
havde fortalt sine medarbejdere om 
sin diagnose. Det ville han gøre nu. 

”Jeg synes, at det er vigtigt at 
oplyse. En af mine slagord er, at 
det kan godt være, du ikke kender 
nogen med sclerose, men det  
kommer du til. For der er to om 
dagen, der får det. Så at folk ikke 
sætter sig ind i, hvad det vil sige,  
er frustrerende. For de vil få brug 
for det.”   

Har du kommentarer til artiklen?  
Skriv tillpa@scleroseforeningen.dk

Du kan læse mere om Anne 
Sofie Espersen her:  

www.scleroseforeningen.dk/
annesofie

-

-

-
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HVORDAN KOMMER  
JEG IGENNEM KRISEN? 
Til dig der har multipel sclerose (MS) og dine pårørende

Alene mistanken om en MS diagnose er en stor stressfaktor. Uvisheden og 
ventetiden forstærker dette. Selvom man har haft en mistanke, vil beskeden, 
om at man faktisk er syg, ofte kaste en ud i et følelsesmæssigt stormvejr, en 
følelse af uvirkelighed, eller en oplevelse af at være hel følelsesløs.

Man gennemgår flere faser, når man skal  vænne sig til den nye livssituation,  
og det kræver tid og tålmodighed at gennemleve hver fase.

Hent selvhjælpsguiden til mennesker, 
der rammes af alvorlig sygdom,  
og deres pårørende på 
MSguiden.dk

 GZDK.GZ.18.12.0213j/12.2019
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Besøg 
kenddinms.dk
og bliv klogere på 
Multipel Sclerose 
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 kenddinms.dk samlet 
informationer og gode råd til, hvad du selv  
kan gøre for at bevare dig selv i MS-tiden.

Besøg kenddinms.dk, og bliv klogere på  
et liv med MS!

GIL 4095 DK1911772306 Annonce_Sclerosebladet_Nov2019 210x148+5.indd   1 27/11/2019   09.34
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Brenderup • Bolighuset Werenberg  Tlf. 64 44 10 49
Holbæk • Farstrup Comfort Center  Tlf. 20 56 44 03
Horsens • Møbler Horsens  Tlf. 75 64 36 66 
København K • Vestergaard Møbler  Tlf. 32 57 28 14
Lyngby • Vestergaard Møbler  Tlf. 45 87 54 04

Lad din lokale forhandler overbevise dig;
Maribo • Møblér med Jarvig Møbler Tlf. 54 76 10 01
Næstved • Ilva    Tlf. 55 72 20 75
Odense • Farstrup Comfort Center  Tlf. 66 15 95 10
Århus C • Farstrup Comfort Center Tlf. 86 13 35 88
Eller besøg os på www.farstrup.dk
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MS MIDDAG

HELE DANMARK  
SATTE SIG TIL  
BORDS FOR 
EN VERDEN  
UDEN SCLEROSE 
300 middage, 2.500 gæster og mere end 450.000 
kroner til en verden uden sclerose. Så fantastisk 
gik det, da MS Middag havde premiere i februar. 
Hundredvis af modige danskere havde meldt sig 
som værter og inviteret venner, kolleger og familie 
med til middag. 

Rundtom i hele landet satte 
værter og gæster sig i hele 
februar måned til bords for 

en verden uden sclerose. Konceptet 

var enkelt: Inviter dine gæster på 
en gratis middag, og bed dem om 
at give et bidrag til forskning. Med 
REMA 1000 som sponsor kunne 
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 • Af Stine Røpke Lindrup Foto:  Privatfotos

alle MS Middags værter nemlig 
købe gratis ind til en lækker tre
retters middag.

”Opbakningen fra både værter 
og gæster har været helt over
vældende, og vi er både stolte og 
rørte over, at så mange valgte at 
tage udfordringen op. Det kræver 
gåpåmod at melde sig som vært 
og kreere en treretters middag, 
især hvis man har sclerose. Men 
det har ikke været en hindring – 
tværtimod. Og med vigtig støtte 
fra REMA 1000 kunne vi virkelig 
skabe resultater på indsamlingen,” 
fortæller Anders Hald, som er pro
jektleder for MS Middag i Sclerose
foreningen.

Hele landet var med
Fra det allernordligste Jylland 
til solskinsøen Bornholm – alle 
landsdele var med på MS Middag. 
Nogle værter inviterede deres 
nærmeste familie eller en flok 
gode venner, mens andre valgte at 
holde åbent hus for at få så mange 
som muligt med til bords. Fælles 
for alle værterne var, at de har 

sclerose helt tæt inde på livet hver 
eneste dag. Derfor var målet om at 
samle penge ind til forskning helt 
afgørende for dem. 

”Jeg har selv sclerose og havde 
inviteret fem gode veninder på 
besøg til min MS Middag. Med 
hjælp fra min søn Mikkel på 11 
fik jeg styr på alle retterne, og jeg 
er simpelthen så stolt af at have 
været med og af min indsamling 
på 4.000 kroner. Det var virkelig en 
god oplevelse, et godt koncept og 
så dejligt at være med,” fortæller 
Louise Christensen fra Try i Nord
jylland, som holdt sin MS Middag 
den 15. februar.

Med det fantastisk flotte ind
samlingsresultat på mere end 
450.000 kroner er MS Middag ble
vet en succes på rekordtid. Tusind 
tak til alle, der var med som værter 
og gæster – I har gjort en kæmpe 
forskel. MS Middag vender tilbage 
i 2021, og vi håber, at du har lyst til 
at være med. 

Læs mere på  
www.msmiddag.dk

11-årige Mikkel hjalp sin mor med at 
tilberede en lækker MS Middag.

-

-

-
-
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Har du kommentarer til noter om forskning? Skriv til sba@scleroseforeningen.dk

63 
procent

af de med sclerose, der 
har prøvet eller bruger 
alternativ behandling, taler 

ikke med deres behandler 
om det. Og det er problema
tisk, for mere end halvdelen 

af alle med sclerose i Danmark 
har prøvet eller tager naturmedicin 
eller kosttilskud, fortæller Sclero
seforeningens projektleder Sofie 
Olsgaard Bergien. Hun arbejder i 
øjeblikket på et forskningsprojekt 

om kosttilskud og naturmedicin, og 
det var herigennem, hun fandt frem til 

det høje tal.
“Vi har spurgt deltagerne, hvilke barrierer de 

oplever, og hvor de ellers søger information. Og så 
har vi talt med to neurologer, en alment praktise
rende læge, en diætist og en alternativ behandler 
for at undersøge, hvordan de griber dialogen an 
omkring brugen af alternativ behandling og mulig
heden for eventuelle interaktioner, hvis man er på 
sclerosemedicin,” fortæller hun.

Den viden skal bruges til at skabe noget nyt 
materiale, der fremover kan gøre dialogen om 
alternativ behandling mellem patient og læge 
både lettere og bedre.

Depression kan 
forværre dit 
handicap
Hver fjerde med sclerose i Danmark 
har eller har haft en depression. Det 
fandt vi ud af i en stor undersøgelse, 
som Scleroseforeningen stod bag sidste 
år. Men nu viser et nyt svensk register
studie, at depression falder rigtig dår
ligt i spænd med sclerose. En gruppe 
forskere fra det svenske Karolinska 
Institutet har nemlig fundet frem til, at 
depression kan øge risikoen for handi
capforværring betydeligt, når man lever 
med sclerose. Helt konkret fandt de ud 
af, at risikoen for at opnå en tilstand, 
hvor der er brug for et hjælpemiddel til 
at gå 100 meter, næsten er 90 procent 
højere blandt dem, der har sclerose og 
havde haft eller har en depression. Risi
koen var højere både blandt dem med 
sclerose, der havde haft depression 
inden sygdommen, og blandt dem, der 
har fået det senere.

www.sclerose foreningen.dk/
nyheder/depression-kan-forvaer-

re-handikap-naar-man-har-sclerose

Biotin får tomlen ned
Biotin. Det er måske ikke første gang, du hører det ord. Medicinen Biotin er nem
lig blevet undersøgt i flere år og skulle efter sigende være en behandling, som skal 
forbedre funktionsnedsættelser hos mennesker med progressiv sclerose. Men nu 
udmelder firmaet bag, at det afgørende studie viser skuffende resultater. 

”Det havde været en sensation, hvis resultaterne var positive. Det ville fuldstændig 
have vendt alt, hvad vi har sagt om behandling af progressiv MS, men studiet mødte 
hverken de primære eller sekundære mål. Det er trist og synd for patienterne med 
progressiv sclerose, selv om det ikke var uventet,” udtaler professor Per Soelberg 
Sørensen til MS Tidsskrift.

-
-
-
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NOTER OM FORSKNING

Særligt enzym skaber håb 
Mastinib er navnet på et enzym, der ser ud til at skabe håb for mange med progressiv sclerose. Det er nemlig 
sådan, at enzymet har vist sig at bremse udviklingen af de forværringer, som den progressive sclerose kan forårsage. 
Det viser resultaterne fra et helt nyt fase lll-studie, hvor 301 deltagere i to år har fået mild eller stærk behandling 
med Mastinib eller har indtaget placebomedicin. Men vi må væbne os med tålmodighed, for virksomheden bag 
Mastinib løfter først sløret for studiets nøjagtige resultater til en af de videnskabelige konferencer senere i år.

Kæmpe cannabis
undersøgelse sparker 
gang i debatten
Sammen med seks stærke patientforeninger afslø
rede vi resultaterne fra en særlig stor undersøgelse, 
der gør os klogere på forskellige patientgruppers 
brug af cannabis som medicin. Og de interessante 
resultater forstærker helt klart den opfattelse, som 

mange sidder tilbage med. 
Nemlig at forsøgsordnin

gen med medicinsk 
cannabis, som nu 

har været i gang 
i to og et halvt 
år, stadig ikke 
fungerer for 
størstedelen af 
de patienter, 
den ellers var 
tiltænkt.

Undersøgel
sen viser blandt 

andet, at kun en ud 
af fem patien
ter, der bruger 

cannabis som 
medicin, får 

det på recept. 
Halvdelen af de deltagere, der har forhørt sig om 
muligheden hos en eller flere læger, har oplevet, at 
lægen af princip ikke udskriver det. 

Undersøgelsen skal bruges som et afgørende 
indspark i debatten om, hvordan forsøgsordningen 
med medicinsk cannabis bør ændres.

Læs mere og find under søgelsen her:  
www.sclerose foreningen.dk/medicinskcan-

nabisundersøgelse

mennesker med sclerose oplever søvnløshed. Og 
det kan blive roden til meget ondt, ved de fleste. 
Det er også videnskabeligt bevist, at vores hjerne 
har brug for hvilen. Desværre er det et tilbageven
dende problem for mange, der lever med sclerose. 

Det sociale fællesskab Shift.ms står bag en ny og 
anderledes undersøgelse, som har vist, at næsten 
otte ud af ti personer med sclerose kæmper med 
søvnløshed hver eneste uge. De fortæller, at søvn
løsheden påvirker deres helbred negativt og for
værrer flere symptomer, som skyldes sclerose. 

Som en del af undersøgelsen skabte Shift.ms 
en kort film, der igennem deltagernes oplevelser 
udforsker oplevelsen af søvnløshed og påvirkningen 
af den neurologiske tilstand.

Du kan finde den særlige video på:  
www.shift.ms

-

-

-

-

- -

-
-

w

  MIT LIV MED SCLEROSE · NR. 2 · 2020 · 25

2020D1SCL5_024_.indd   25 30/03/2020   19.18

http://www.shift.ms
http://www.sclerose foreningen.dk/medicinskcannabisunders�gelse


w
  

FORSKNING Af Sara Bangsbo

”Den medicinske 
behandling kan 
ikke stå alene”
Forskningsresultater fra Sclerosehospitalerne 
peger på, at både din funktionsevne og helbreds
mæssige livskvalitet øges i helt op til ét år efter  
et forløb med tværfaglig rehabilitering. 

Det virker – også på den lange 
bane. Meldingen kommer 
fra overlæge på Sclerose

hospitalerne,  Finn Boesen, der i 
mange år har undersøgt, om og 
hvordan rehabilitering kan hjælpe 
mennesker med sclerose. 

Og det er netop rehabilitering, 
han taler om. Multidisciplinær 
rehabilitering. Et omfattende og 
anerkendt studie, som forsknings
teamet fra Sclerosehospitalerne 
står bag, viser nemlig for første 

gang, at multidisciplinær rehabili
tering øger både funktionsevne og 
livskvalitet på lang sigt hos dem, 
der lever med sclerose. 

”De resultater, vi har fundet, 
har vist en generel forbedring af 
funktionsevnen og den helbreds
mæssige livskvalitet uanset svær
hedsgraden af ens sygdom. Og den 
positive effekt har vi kunnet måle, 
både lige efter at patienternes 
forløb var afsluttet, seks måneder 
senere og op til et helt år efter,” 
fortæller Finn Boesen.

”Det er et meget 
vigtigt supplement, 
der er med til at 
skabe et mere 
afbalanceret liv for 
de mennesker, der 
lever med sclerose.
Overlæge Finn Boesen

Dybere spadestik
Resultaterne har de trukket ud 
fra gennemsnittet blandt de 209 
tilfældigt udvalgte personer med 
sclerose, der var indlagt i fire uger 
og deltog i en tværfaglig rehabi
litering på en af sclerosehospita
lerne. Samtidig samlede forskerne 
en kontrolgruppe på hele 204 per
soner med sclerose, der et halvt  
år senere var igennem samme  
forløb og derfor også talte med i  
de samlede analyseresultater.

”Vi har fået international aner
kendelse og er blevet rost for den 
måde, vi har valgt at bygge studiet 
op på, og for at skabe så stor gen
nemsigtighed. Studiet er med til at 
understøtte, at medicinsk behand
ling ikke kan stå alene.  

Den multidisciplinære rehabili
tering er et meget vigtigt  supple
ment, der er med til at skabe et 
mere afbalanceret liv for de men
nesker, der lever med sclerose,” 
siger overlægen, inden han afslører:

”Studiet har bestemt gjort 
os klogere, og vi er allerede nu i 
gang med at tage et par spade
stik dybere. Vi gennemfører nogle 
supplerende analyser, hvor vi for
søger at finde ud af, hvordan den 
multidisciplinære rehabilitering 
påvirker andre symptomer såsom 
træthed, kognition, det fysiske og 
det psykologiske velbefindende.”  

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

[Gennemsigtighed]
kan også betegnes som gennem
skuelighed. Studiet og dets metoder 
samt finansieringen bag er altså let at 
forstå og gennemskue. Der er fuld 
åbenhed fra forskerne omkring prak
sissen bag, som er brugt til at under
søge og nå frem til de resultater, 
forskningen finder. 

Se hele vores ordbog på  
www.scleroseforeningen.dk/
ordbog

Læs mere her 
www.scleroseforeningen.
dk/nyheder/den-

medicinske-behandling-kan-
ikke-stå-alene
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HVORDAN KOMMER  
JEG IGENNEM KRISEN? 
Til dig der har multipel sclerose (MS) og dine pårørende

Alene mistanken om en MS diagnose er en stor stressfaktor. Uvisheden og 
ventetiden forstærker dette. Selvom man har haft en mistanke, vil beskeden, 
om at man faktisk er syg, ofte kaste en ud i et følelsesmæssigt stormvejr, en 
følelse af uvirkelighed, eller en oplevelse af at være hel følelsesløs.

Man gennemgår flere faser, når man skal  vænne sig til den nye livssituation,  
og det kræver tid og tålmodighed at gennemleve hver fase.

Hent selvhjælpsguiden til mennesker, 
der rammes af alvorlig sygdom,  
og deres pårørende på 
MSguiden.dk

 GZDK.GZ.18.12.0213j/12.2019

00000 Sanofi Genzyme Coping Annonce A4 DK.indd   1 10/12/2019   09.15
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 • MØD EN FORSKER Af Sara Bangsbo Foto: Ninett Rohde Brandt

LINA SKABER NY VIDEN OM 
SAMMENHÆNGEN MELLEM 
DIN TARM OG HJERNE

Navn: Lina Passali 
Stilling: Kandidat i klinisk ernæring og ph.d.-studerende

FORMÅLET MED 
FORSKNINGSSTUDIET ER,
at vi vil undersøge, hvilken sam
menhæng der er mellem tarmen 
og hjernen, når man har sclerose, 
og samtidig finde ud af, om en 
glutenfri kost kan være gavnlig 
for patienter, der ikke har haft 
sclerose længe. I dag har vi endnu 
ingen nationale kostanbefalin
ger specifikt til mennesker med 
sclerose, så det er meget interes
sant at få noget evidensbaseret 
viden om, hvad kost betyder for 
sygdommen, og forstå hele sam
spillet mellem tarmen og sclerose. 
Det åbner nemlig op for nye 
behandlingsmetoder, men også for 
nye redskaber, der kan være med 
til at forudsige prognosen og til at 
følge sygdommen over tid.  

INDTIL VIDERE ER VI 
i gang med at inkludere deltagere 
og få dem hele vejen igennem pro
jektet, som de skal være en del af i 
et halvt år. Vi er altså stadig i gang 
og har ikke analyseret data endnu. 

STØTTEN FRA 
SCLEROSEFORENINGEN
betyder rent faktisk, at projektet 
kan køre. Den bruges blandt andet 
til den løn, som forskerne i pro
jektet får, og på forholdsvis dyre 
analyser, som gennemføres på 
deltagerne undervejs i studiet. 

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

Hvert år uddeler 
Scleroseforeningen  

12-15 
millioner kroner  

til forskning.

[Evidensbaseret]
betyder, når noget – for eksempel 
en specifik viden – er bevist igen

nem videnskabelig forskning.

3
HURTIGE

Pc eller pipette? 
Helt klart computer! Med den 

kan jeg lynhurtigt indsamle data 
fra min forskning, og så giver 

den også adgang til en masse 
andet spændende forskning.

Cola eller Pepsi?
Jeg er ikke den store Coca-Cola

eller Pepsi-drikker, så jeg tror 
faktisk ikke, at jeg ville kunne 

smage forskel.

Biograf eller teater?
Det bliver teater, for der føler 

jeg, at man i højere grad selv bli
ver en del af det, når det foregår 

lige foran mig.

-

- -

-

- -
- 

-

-
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CORONA  
OG 

SCLEROSE
Find den vigtigste opdaterede viden  

om corona og sclerose på 
www.scleroseforeningen.dk/corona
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EN FRIVILLIG STJERNE 

Johnny Roland er  
med til at arrangere  
et kæmpe spinning
event, der samler ind 
til forskning i sclerose.
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Af Sascha Kael Rasmussen Foto: Lars Just 

JOHNNY ROLAND

Alder: 54 år

Relation: Har en ven med 
sclerose

Hvorfor: Johnny Roland har for 
syvende gang afholdt spinning
eventen 'Sport2Life' sammen 
med fitnesscentret LifeClub i 
slutningen af februar i år, hvor 
deltagerne selv eller i hold 
cyklede i otte timer. I år har de 
samlet 362.667 kr. ind til forsk
ning i sclerose og har slået deres 
rekord fra sidste år. Johnny er 
glad for successen: ”Når man ser, 
at der kommer så mange penge 
ind til forskning, og at folk har 
en fantastisk dag, så er det det 
hele værd”, fortæller Johnny og 
griner: ”Vi er klar igen næste år. 
Det er bare sjovt, og det er fedt 
at kunne være med til at gøre 
en forskel”.  

Har du kommen tarer  
til artiklen? Skriv til  
ska@scleroseforeningen.dk

Du kan læse mere om 
Johnny Roland og Sport

2Life her: www.sclerosefore-
ningen.dk/johnnyroland

I hvert magasin kan du 
møde en af de mange 
ildsjæle, der gør en 
kæmpestor indsats for 
en verden uden sclerose. 
Tak, I er i sandhed frivillige 
stjerner!
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EN FRIVILLIG STJERNE 

Det er super fedt,  
at der er så mange,  
der støtter op om det. 
Det er drivkraften. 
Johnny Roland, en frivillig stjerne

Johnny har været 
spinninginstruktør i  
20 år, fordi han elsker 
den energi og stem
ning, der følger med.
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Kærligheden til cykler 
startede allerede, da 

Johnny var barn og fik 
sin første racercykel.

Johnny elsker, at 
han kan gøre en  
forskel for andre 

gennem spinning.
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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.





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

Mollii nedsætter spasticitet

    Mollii er et nyt hjælpemiddel, der 
nedsætter spasticitet og fremmer genopretning 

motoriske funktioner. Mollii bruges af mennesker der lider af:
 
• Hemiplegi
• Cp
• Hjerneskade efter traumer
• Multiple Sclerosis
• Delvis rygmarvsskade
 
Mollii reducerer spasticitet uden bevirkninger.
Mollii bruges regelmæssigt i 60 min  under aktivitet hver anden dag. 
Du er velkommen til at teste om Mollii er et hjælpemiddel der har effekt for dig.

Bandagist Jan nielsen - En verden fuld af muligheder
Kontakt os for uforpligtende samtale, information eller tidsbestilling .

- Vi vil så gerne dele vores viden!

• Delvis rygmarvsskade
• Parkinson
• Dystoni
• Andre neurologiske  
 tilstande, der forårsager  
 motoriske vanskeligheder

ANNONCE

Naturlig balance

Fleksibel skinne i nyt design 

Se funktion, videoer og brugererfaringer på 
el-klinikken.dk/turbomed-xtern/     

DROPFOD? 

             Neurologisk fysioterapi med fokus på gang 
      Vurdering og hjælpemidler ved dropfodsproblematik 
Elektrisk stimulation som hjælpemiddel og træningsredskab 

EL-KLINIKKEN | Gladsaxevej 384C | 2860 Søborg  
www.el-klinikken.dk  |  info@el-klinikken.dk 

• Forhindrer ikke bevægelse i ankelleddet.  
• Kan let flyttes fra sko til sko med clips monteret 
• Afprøv testskinne og sammenlign direkte funktionen 
• Mulighed for kombination med FES/dropfodsstimulator 

eller som supplement til mere krævende aktiviteter  
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• Af Stine Røpke Lindrup Foto og illustration: Ninett Rohde Brandt / Wendy Plovmand 

Szhirley  
designer  
årets 
You Go  
Girl-T-shirt
Sangerinden Szhirley er dedikeret ambassadør 
for Scleroseforeningen og har endnu en gang 
skudt sin tid og frivillige kræfter i et projekt 
til fordel for en verden uden sclerose. Szhirley 
står nemlig bag designet af årets You Go Girl-
T-shirt, som du kan få fingrene i netop nu  
og derigennem give et bidrag til forskning  
i sclerose.

T il juni skal flere tusinde 
You Go Girl-deltagere ud 
at gå for en verden uden 
sclerose. Hundredvis af 

byer er repræsenteret, når vi i hele 
juni måned sætter sclerose på 
danmarkskortet og går en hyggelig 
tur for at sætte fokus på sygdom
men og samle penge ind til forsk
ning. I år kan hver kaptajn selv 
vælge, hvornår i løbet af måneden 
de vil afholde netop deres walk. 
Når You Go Girl indtager Danmark, 
bliver det med Szhirleys design 
som blikfang. Inspirationen til det 
helt særlige design kommer ifølge 
Szhirley fra både naturens mindste 
kæmpere, indblik i sclerosesagen 
og hendes kreative sind.

-
-
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YOU GO GIRL

Du 
kan 

også købe 
en fin You 
Go Girl-ring 
i webshop
pen.

”Jeg har været stolt ambassadør 
for Scleroseforeningen i en del år 
efterhånden, og jeg er SÅ glad for 
at være med til at skabe årets You 
Go Girl-T-shirt, for det er virke
lig et fantastisk projekt med et 
vigtigt formål. Personligt finder 
jeg styrke i at identificere mig med 
små væsener, som måske ikke ser 

ud af meget, men som virkelig har 
fighterånd,” forklarer Szhirley. 

”Derfor er jeg vild med både 
kolibrier og søheste, som måske 
nok ser skrøbelige ud, men som 
virkelig har viljen til at kæmpe – 
og præcis den følelse kunne jeg 
godt tænke mig at give videre til 
deltagerne på You Go Girl. Samti
dig har det været vigtigt for mig, 
at sclerosens symboler også spiller 
en rolle i designet, så man virke
lig kan mærke, hvorfor man har 
T-shirten på. Jeg er virkelig stolt af 
resultatet, og jeg håber, I vil tage 
godt imod det.” 

Den smukke illustration er 
blevet til i samarbejde med den 
dygtige illustrator Wendy Plov

mand, som har omsat Szhirleys 
kreative tanker til det helt unikke 
You Go Girl-print på T-shirten, 
som sælges eksklusivt i Sclerose-
foreningens webshop.

Få din helt egen T-shirt og 
støt forskning
Hver eneste deltager på You Go Girl 
er med til at samle penge ind til 
forskning i sclerose. Og den ind
sats kan du støtte ved at bestille en 
T-shirt. Den koster 250 kroner, og 
med dit køb støtter du helt auto
matisk forskning. 

Vil du også stå i spidsen for et 
walk i din by? Meld dig til på 
www.yougogirl.dk

-

-

-
-

-
-

-

w
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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

ADVOKAT
Få gratis advokat
bistand i sager relate
ret til sclerose. 

scleroseforeningen.dk/
advokat

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.  

scleroseforeningen.dk/
socialrådgiver

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

scleroseforeningen.dk/
rejser

MEDLEMSBLAD
Fire gange årligt lander 
medlemsbladet i din 
postkasse. 

scleroseforeningen.dk/
blad

MS BRAIN FIT
Et digitalt støtteværk
tøj til dig, der oplever  
problemer med 
hukommelsen, 
opmærksomhed eller 
fatigue.

msbrainfit.me

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.

scleroseforeningen.dk/
netrådgivning

FERIEHUS  
I SKAGEN
Lej vores tilgængelige 
hus i Skagen. 

scleroseforeningen.dk/
skagen

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

scleroseforeningen.dk/
events

-

-  
-

- -
- -

-

- -

-
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SCLEROSEFORENINGENS TILBUD

Det er hjælp til 
selvhjælp, vi kan 
tilbyde. Oftest 
hører vi om sager, 
der handler om 
erhvervsevnetab, 
kritisk sygdom eller 
patientskader, men 
vi beskæftiger os 
med alle slags sager 
inden for erstatning 
og forsikring.
Søren Kroer, advokat og partner hos Kroer\Fink Advokater

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

36 46 36 46
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BREVKASSE

Scleroseforeningens rådgivningspanel er et gratis 
tilbud for 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

NETRÅDGIVNINGEN
Kan man selv regulere kolesterol via kosten, 
og vil det hjælpe på myelindannelse?

SPØRGSMÅL:
Jeg har læst artiklen "Nøglen til 
at fremme myelindannelse er 
fundet" om at hæmme enzymer, 
der er kolesteroldannende. Er  
det noget nyt medicin, som snart 
kan bruges, eller kan man selv 
regulere dannelsen af kolesterol 
 via kosten – vil det hjælpe på 
myelindannelse?

Spændende læsning, og er der 
andet, som kan hjælpe lidt til 
dannelse af myelin?

SVAR:
Det er rigtig interessant, hvis 
hæmning af de enzymer, der dan
ner kolesterol i hjernen, stimulerer 
remyelinisering ved at aktivere de 
myelinproducerende celler (oligo
dendrocytter). På den måde vil man 
kunne fremme opheling i sclerose
plak og derved bedre funktions
evnen hos mennesker med MS.

Kolesterolsænkende medicin 
 (statiner) har vist at kunne hæm
me udviklingen af en sclerose

lignende sygdom i forsøgsdyr, men 
hos mennesker har man desværre 
ikke kunnet se overbevisende 
resultater ved attakvis MS, mens 
resultaterne ved sekundær pro
gressiv MS har været mere posi
tive. Der er derfor et stort igang
værende studie, der tester effekten 
ved sekundær progressiv MS, hvor 
resultatet afventes i 2024.

I andre studier undersøges 
også en række andre lægemidler, 
som kan stimulere dannelsen af 
myelin, så der er aktuelt megen 
forskning inden for dette felt. Der 
er desværre ingen undersøgelser, 
der belyser, om kostregulering  
af kolesterol kan fremme myelin
dannelse i hjernen. 

Morten Blinkenberg er speciallæge i neurologi, 
ph.d. Overlæge på Neurologisk Afdeling, Dansk 
Multipel Sclerose Center, Rigshospitalet. Associe
ret seniorforsker ved Neurobiologisk Forsknings
enhed, Rigshospitalet. Arbejder endvidere med 
klinisk medicinafprøvning hos patienter med 
multipel sclerose i Dansk Multipel Sclerose  
Center, Rigshospitalet. Tildelt Mogens Fog Prisen 
for forskningsindsats inden for multipel sclerose.

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




 











-
-

-

40 • MIT LIV MED SCLEROSE · NR. 2 · 2020  

2020D1SCL5_040_.indd   40 30/03/2020   19.31

 •  •  •  • 
 •  •  •  • •  •  •  •  • 

•  •  •  •  • 

http://www.scleroseforeningen.dk/netraadgivning


Støt Scleroseforeningens medlemsblad  
og få en profilannonce her. 

Profilannonce  version 1:  960,- pr. udgivelse
Profilannonce  version 2:  1.380,- pr. udgivelse
Profilannonce  version 3:  1.685,- pr. udgivelse

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

Hou Søsportcenter

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

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

Per
Rasmussen
Mobiltlf. 21 91 23 71

byens-vvs@post.tele.dk

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

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

Vil du også støtte en 
verden uden sclerose?  
Så indryk en annonce her. 

Let livet for 

Danmarks 

sclerosepatienter

Følg MS  
sagen på 
facebook
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• MIN SCLEROSE Af Ninett Rohde Brandt Foto: Ninett Rohde Brandt 

"Jeg skal vise den sygdom, 
hvor skabet skal stå"

w

16.000  

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

Læs mere om Henrik på:  
scleroseforeningen.dk/

HenrikKragh

Det startede med dropfod under en løbetur. Derefter kom  
syns problemer, følelsesløshed og problemer med balancen. 
Diagnosen lød på attakvis sclerose. 25 år efter sidder 53-årige 
Henrik Kragh i kørestol, arbejder i et fleksjob 20 timer om  
ugen og ser mulighederne i livet.

Havde jeg ikke fået sclerose, havde jeg …
måske oplevet det samme, men ikke tænkt på det  
som så store gaver, det er. Havde jeg ikke haft 
sclerose, ville jeg ikke have siddet i alle de forskellige 
handicapråd og -udvalg, jeg sidder i – og så havde jeg 
aldrig mødt de fantastiske mennesker, der også sidder 
der. Det ville have gjort mit liv fattigere ikke at møde 
de enorme kræfter. De gør alt for at gøre livet for 
mennesker med handicap bedre. Tak!

Hvis jeg skulle give et råd til andre,  
ville jeg sige …
at selv om det kan være svært, så erkend sygdommen. 
Lad aldrig sygdommen styre dig. Det kan være svært, 
men udfordrer man sig selv, finder man åbne døre, 
man ikke troede fandtes. 

Jeg havde aldrig klaret mig uden … 
min kone og børns enorme støtte på alle måder. Det 
kan være svært at forstå, hvor hårdt det er for pårø
rende at leve med en sygdom, der ikke er deres, men 
alligevel begrænser på næsten alle tænkelige måder. 
Men jeg er dybt taknemmelig for dem. Jeg er blevet gift 
med jordens smukkeste kvinde, fået to dejlige piger 
og har håndcyklet op ad de mest legendariske Tour de 
France-bjerge med Cykelnerven. Jeg har fra min køre
stol oplevet, at hvis man er stædig nok, kan man opleve 
livet og de gaver, der følger med.  

Det, der har hjulpet mig mest, er … 
nok en naiv tro på, at jeg nok skal vise den sygdom, hvor 
skabet skal stå. Jeg kan være meget stædig – og er nok 
ikke helt overbevist om, at sygdommen kan vinde. 

Har du kommentarer til artiklen?   
Skriv til lpa@scleroseforeningen.dk

-

-
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SE MERE PÅ 
DRONNINGENSFERIEBY.DK 

Djursland 
byder på flot natur, 

smukke strande og et 
væld af attraktioner

ÅRET RUNDT

TEMAFERIER
DEJLIG MAD,  
MUSIK, HYGGE & DANS

GRIB TØJLERNE OG  
TAG FAMILIEN MED

GØR NOGET FOR KROP & SJÆL  
OG UDFOLD KREATIVITETEN

2 overnatninger ved min. 

2 personer, pr. pers.  kr. 1.650,-

3 overnatninger i hus

for op til 5 personer   kr. 2.135,-
Rideundervisning pr. person 995,-

2 overnatninger i hus

for op til 5 personer   kr. 1.710,-

YOG    &  

RIDE
KREATIV KURSUS

FE
R

IE
WEEKEND MED 
FORPLEJNING

OPHOLD MED 
JULEHYGGE

Dronningens Ferieby 1  •  DK-8500 Grenaa  •  +45 8758 3650  •  post@dronningensferieby.dk

JULEBANKO, JULEVÆRKSTED  
OG JULEFROKOST

Pr. person 

inkl. 1 overnatning    kr. 1.650,-
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Biogen (Denmark) A/S
Stationsparken 37, 3. · 2600 Glostrup

Hør den nye podcast-serie ”Sklerose og jeg”  
– en personlig historie i tre afsnit fortalt af Camilla, 
og bliv klogere på alt det, der ofte bliver sagt i  
mødet med neurologen og sygeplejersken.

Du finder den på multipelsklerose.dk – eller der  
hvor du henter dine podcasts.

Alt det jeg ville  
ønske, de andre  
også vidste…

Hør den nye 
podcast-serie  

”Sklerose 
& jeg”
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Find podcasten ”Sklerose & jeg” på multipelsklerose.dk – eller der hvor du henter dine podcasts. 
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