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LEDER Af Christian L. Bardenfleth, formand for Scleroseforeningen

Takket være en kæmpe 
indsats fra alle vores 
trofaste støtter, alle vores 
fantastiske indsamlere 
og indsamlings ledere til 
Sclerose indsamlingen  
og fra de ekstremt 
engagerede og 
topseje ryttere 
på Cykelnerven 
kan vi fortsat 
støtte den vigtige 
forskning i sclerose. 
Af hjertet tak!
LÆS MERE OM SCLEROSEINDSAMLINGEN 2020 PÅ SIDE 6.
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Man skal lede længe efter et menneske, der 
rummer så meget kreativitet og livsglæde 
som Øivind. At møde ham var både 
rørende, inspirerende og utrolig lærerigt.

Journalist Sascha Kael Rasmussen om at møde Øivind, 
som har skrevet sin egen børnebog. Du kan læse mere om 
Øivind på side 22
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Har du kommentarer til artiklerne? Skriv til lpa@scleroseforeningen.dk

Derfor er der 
særlige kriterier 
for indlæggelse 
på Sclerose
hospitalerne
Grundet Covid-19 er Sclerosehospi
talerne nødsaget til at vurdere, hvilke 
patienter med sclerose der kan og 
ikke kan tilbydes et forløb, som smit
tesituationen er nu. Kriterierne for, at 
du kan blive tilbudt en indlæggelse, 
er baseret på den nyeste viden fra 
større undersøgelser – blandt andet 
viser det sig, at alder, vægt og handi
capniveau øger risikoen for, at man 
vil opleve et voldsomt sygdomsfor
løb, hvis man får Covid-19. Derfor har 
Sclerosehospitalerne vurderet, at det 
er forsvarligt at tilbyde ugeindlæg
gelse til patienter, som er under 70 år, 
har en BMI under 35 eller en handi
capscore op til 7,5. De patienter, der i 
øjeblikket ikke lever op til kriterierne, 
bliver i stedet tilbudt hjemmebesøg 
eller en heldagsbehandling på et af 
sclerosehospitalerne i stedet.

Læs mere på: 
www.scleroseforeningen.dk/

hospitalskriterier

Forsøgsordningen 
med medicinsk cannabis 
er mislykket! Der er 
simpelthen for mange 
barrierer for, at den virker: 
Egenbetalingen er for høj, og 
lægerne medtager ikke patienterne 
i ordningen. Der er færre end 100 
mennesker med sclerose, 
der har været med, selv om en 
tidligere undersøgelse har vist, at 
2.500 potentielt var i målgruppen. 
Forsøget må gentænkes.
Klaus Høm, direktør i Scleroseforeningen

Valg til 
Hovedbestyrelsen 
og udvalg

Til Delegeretforsamlingen 
den xx. oktober, som afholdes 
digitalt på grund af Covid-19-
situationen, skal de delegerede 
stemme ved valget til Hoved
bestyrelsen og de tre udvalg i 
Scleroseforeningen.

Læs mere om valg 
2020 på: 

www.scleroseforeningen.dk/
valg20

REMA 1000 
støtter forskning  
i sclerose
REMA 1000 Danmark har 
igen valgt at støtte kampen 
for en verden uden sclerose 
ved at gøre det nemt at 
donere til forskningen med 
et mindre beløb, når du alli
gevel er ude for at handle. 
Derfor kan du i REMA 
1000-butikker landet over 
nu finde støttestregkoder 
og læbepomader ved alle 
kasserne.

641.523  kr.
Så meget indsamlede de 37 cykelhold på 
MS Bike til forskning i sclerose.

-

-

-

-

-

-

-

-
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VÆRD AT VIDE

717 
KM FOR 
EN VERDEN 
UDEN 
SCLEROSE

I weekenden 5.-6. september kørte 146 seje ryttere hele 717 kilometer fra Skagen til Valby igennem et 
helt døgn for en verden uden sclerose. Tilsammen har de 37 hold indsamlet imponerende 641.523 kroner 
til forskning i sclerose. Tilsammen kørte deltagerne mere end 52.000 kilometer på under 30 timer, hvilket 
svarer til mere end én gang rundt om jorden for en verden uden sclerose.

ERGOTERAPEUTENS 
HJØRNE
Mange aktiviteter med sociale aspekter vil fortsat være 
underlagt restriktioner grundet Covid-19 i efteråret, og 
nogle vil  være nødt til at isolere sig mere derhjemme 
for at passe på sig selv. Det kan være, at træningen 
hos fysioterapeuten ikke er sammen med andre, man 
kommer ikke så meget på besøg hos venner og familie 
eller får så meget besøg af gæster, som man plejer, og 
det kan være svært at mødes udenfor grundet vejret. 
Få derfor her gode råd til aktiviteter i efteråret.

3
GODE 
RÅD

1. Sociale aktiviteter: Brug telefonen og pc'en 
til sociale aktiviteter. Det at for eksempel skype og 
facetime med venner og familie har stor værdi i 
forhold til følelsen af at være i kontakt med andre.

2. Aktiviteter hjemme: Giv dig selv lov til at fordybe 
dig i et håndarbejde, mandala-farvelægning, ja, alle 
former for håndarbejde eller håndværk. Forskning 
viser, at fordybelse giver ro og dæmper for eksempel 
bekymringstanker.

3. Aktiviteter udendørs: Når dagsformen og vejret 
tillader det, så tag ud og nyd vejret, naturen og de 
lyde, man bliver omgivet af. At give sig selv lov til bare 
at nyde, selvom det er transport fra A til B, giver noget 
godt til ens følelse af at være.

Heidi Visby, 
ledende 

ergoterapeut 
 på Sclerose
hospitalerne 

i Danmark.

Tidligt farvel til 
arbejdsmarkedet
Mange mennesker med 
sclerose er desværre nødt 
til at forlade det ordinære 
arbejdsmarked kun 5 år 
efter diagnosen – og kun 2 
år senere forlader de helt 
arbejdsmarkedet, viser ny 
VIVE-rapport. Det er alt for 
tidligt, mener Klaus Høm, 
direktør i Scleroseforeningen:

”Det er vigtigt at fast
holde, at det her ikke hand
ler om, at sclerosepatienter 
får fleksjob eller førtidspen
sion på et for tidligt eller 
for spinkelt grundlag. Det 
gør de ikke. Problemet er af 
behandlingsmæssig art. Det 
handler i bund og grund om, 
at vi simpelthen kommer for 
sent i gang med de behand
lingsmæssige muligheder, 
vi har, for at forebygge og 
modvirke den sygdomsfor
værring, som er årsag til den 
tidlige afgang fra arbejds
markedet.”

Læs mere på: 
www.sclerosefor

eningen.dk/viverapport

7
KM F
17

OR 
 

EN VERDEN 
UDEN 
SCLEROSE
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SCLEROSEINDSAMLING 2020

Gitte Bøgvad Bisgaard, Ans
Hendes mand har sclerose

”Flere i vores by ved godt, at min 
mand har sclerose. Så da vi gik rundt 
for at samle ind, støttede stort set 
alle op om indsamlingen, og vores 
lokale kørelærer stoppede os i sin bil 
for at donere penge.”

Vi kunne ikke have gjort det uden jer
5.000 fantastiske mennesker gik på gaden i hele 

landet for en verden uden sclerose den 13. september. 
Tusind tak til alle jer, der samlede ind. Tusind tak 
til alle jer indsamlingsledere. Og tusind tak til 
alle jer, som har været så søde og gerne vil hjælpe 

forskningen i sclerose. Sammen opnåede vi det 
flotte resultat: 5,2 millioner kroner.

Finn Gregersen, Aabenraa
Hans svoger har sclerose

”Mit håb er bestemt, at I denne gang 
får knækket koden. Det er enormt 
vigtigt for at give de ramte håb og 
ikke mindst dem, der får diagnosen, 
lidt trøst. Det var en god oplevelse at 
hjælpe. Også selv om enkelte direkte 
smækkede døren i, men så brugte 
min kone og jeg det til et lille grin.”
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Vi kunne ikke have gjort det uden jer

Af Sara Bangsbo • Foto: Privatfotos

Mikkel Tribler Nielsen, København
Har barn med kronisk sygdom

”Jeg samlede ind sammen med min kæreste Kia, 
vores datter Lilje på 2 år og vores nyfødte søn Felix. 
For os som familie er det vigtigt at hjælpe, hvor 
der er brug for det, og vi har derfor gjort det til en 
tradition at være med til at indsamle penge til for
skellige godgørende formål. Vores datter har selv 
cystisk fibrose, og børnenes farfar er for nylig afgået 
ved døden som følge af ALS, så vi mærker selv, hvor 
afgørende det er for forskningen i forskellige syg
domme, at man hjælper der, hvor man kan.”

Nathalie Sørup Knutson,Svendborg
Har veninde med sclerose

”Det var vigtigt for mig at samle ind, fordi jeg ikke kan donere det 
vilde selv. For at kunne gøre en forskel for min veninde og alle 
andre med sclerose meldte jeg mig til indsamlingen. På min rute 
blev jeg mødt af mennesker, der ikke havde særlig meget, og 
som nærmest undskyldte, men hvor jeg måtte fortælle, at bare 
det at man giver måske 5 kroner, gør, at vi samlet set skraber en 
masse sammen. Så de fik en lige så stor tak som alle andre.”

Mikkel Tribler Nielsen, København
Har barn med kronisk sygdom

”Jeg samlede ind sammen med min kæreste Kia, 
vores datter Lilje på 2 år og vores nyfødte søn Felix. 
For os som familie er det vigtigt at hjælpe, hvor 
der er brug for det, og vi har derfor gjort det til en 
tradition at være med til at indsamle penge til forr
skellige godgørende formål. Vores datter har selv 
cystisk fibrose, og børnenes farfar er for nylig afgået 
ved døden som følge af ALS, så vi mærker selv, hvor 
afgørende det er for forskningen i forskellige syg
domme, at man hjælper der, hvor man kan.”

Nathalie Sørup Knutson,Svendborg
Har veninde med sclerose

”Det var vigtigt for mig at samle ind, fordi jeg ikke kan donere det 
vilde selv. For at kunne gøre en forskel for min veninde og alle 
andre med sclerose meldte jeg mig til indsamlingen. På min rute 
blev jeg mødt af mennesker, der ikke havde særlig meget, og 
som nærmest undskyldte, men hvor jeg måtte fortælle, at bare 
det at man giver måske 5 kroner, gør, at vi samlet set skraber en 
masse sammen. Så de fik en lige så stor tak som alle andre.”

-

-
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David, Natasha, Lou 
og Nikolai, Tølløse
Lous mor har sclerose

”Til indsamlingen havde vi fire unge 
valgt at spille og synge musik for 
de forbipasserende i Tølløse foran 
SuperBrugsen. Den glade musik fik 
humøret op og et smil på læben 
– og så er det svært at sige nej til at 
joine kampen mod sclerose.”

Britta Møller, Silkeborg
Har selv sclerose

”Jeg selv og en nær ven har sclerose. Derfor var 
jeg ude at samle ind, og sikke mange positive 
mennesker, jeg mødte, der gav et bidrag! Jeg 
var helt lykkelig over at opleve den opbakning.”

SCLEROSEINDSAMLING 2020
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Maria Loldrup Madsen, Roskilde
Har selv sclerose, og hendes mormor 
har sclerose

”Jeg samlede ind med min kone Line og 
vores to drenge Milo på 5 år og Hjalte på 2 
år. Drengene havde sådan et gåpåmod og 
gjorde en kæmpe indsats for at få samlet 
penge ind. De fik charmeret alle, der åbnede 
deres dør, og deres ivrighed fik mange til at 
smide en ekstra mønt i indsamlingsbøssen. 
Vi samlede ind for deres oldemor, Sonja, og 
for mig, som fik diagnosen for 4 uger siden.”

Camilla og Lone Skovmose, Vejle
Camilla har sclerose

”Det er fjerde gang, vi er med til Scleroseind
samlingen. Jeg samler ind til mig selv, men 
selvfølgelig også for alle andre med sclerose. 
Det er vigtigt for mig at samle ind, da jeg har 
energien til at kunne gå ruten, og det giver 
noget ekstra, når man står foran hoveddøren 
til indsamlingen og fortæller, at man også 
selv har sygdommen. Det har mange stor 
respekt for.”

MERE OM INDSAMLINGEN

Læs på: www.sammenmodsclerose.dkw

Maria Loldrup Madsen, Roskilde
Har selv sclerose, og hendes mormor 
har sclerose

”Jeg samlede ind med min kone Line og 
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-
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TEMA: NATURMEDICIN OG SIKKERHED

Hvad er kosttilskud 
og naturmedicin?
NATURMEDICIN er plante- 
og naturlægemidler, stærke 
vitaminer og mineraler samt 
homøopatiske lægemidler. 
Naturmedicin skal godkendes 
af Lægemiddelstyrelsen.

KOSTTILSKUD er kostsup
plerende produkter, der kan 
indeholde vitaminer, mineraler, 
plantedele og/eller animalske 
produkter, der er udvundet fra 
naturlige kilder eller er kemisk 
fremstillet. Kosttilskud reguleres 
af Fødevarestyrelsen.

-
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Af Sascha Kael Rasmussen • Illustration: Lotte Andkilde

TEMA
OM NATUR

MEDICIN 
OG DIN 

SIKKERHED

85procent 
af mennesker med sclerose 

har brugt enten kosttilskud eller 
naturmedicin i løbet af det 
sidste år, og ud af dem er

76procent 
samtidig i behandling med 

sclerosemedicin. Det fremgår 
af Scleroseforeningens nye 

undersøgelse, der også viser, at de 
fleste ikke opfatter naturmedicin 
og kosttilskud som usikkert. Men 
faktisk kan det være uhensigts

mæssigt at kombinere nogle former 
for naturmedicin med noget af 
den medicin, mennesker med 

sclerose i dag bruger.

-

-
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TEMA: NATURMEDICIN OG SIKKERHED

Naturmedicin roder med din sikkerhed
Mange mennesker med sclerose vil 
gerne gøre noget selv for at holde 
sygdommen i ro. Blandt andet gennem 
naturmedicin og kosttilskud. Men 
er det sikkert at tage sammen med 
sclerosemedicin? Ikke altid.

ER DET 
USIKKERT 
AT TAGE 
NATURMEDICIN?
Størstedelen af mennesker med sclerose i 
Danmark bruger naturmedicin eller kosttilskud. 
Hele 85 procent af mennesker med sclerose 
har brugt enten kosttilskud eller naturmedicin i 
løbet af det sidste år, og 76 procent er samtidig 
i behandling med sclerosemedicin. Det viser 
Scleroseforeningens nye undersøgelse.

Kun 40 procent af dem, der har svaret i 
undersøgelsen, tror, at naturmedicin og kost
tilskud kan have effekt på den traditionelle 
behandling, og de fleste af dem tror, at hvis der 
er en effekt, vil den være positiv. Men faktisk 
viser undersøgelsen, at det kan være uhensigts
mæssigt at kombinere nogle former for natur
medicin med noget af den medicin, mennesker 
med sclerose i dag bruger. ”Undersøgelsen viser, 
at mennesker med sclerose ikke opfatter natur
medicin og kosttilskud som usikkert i dag. Jeg 
håber, at undersøgelsen kan gøre det klart, at 
det ikke bare er ufarligt at bruge naturmedicin 
og kosttilskud, og at det kan være en god ide at 
informere sin behandler om den naturmedicin 
og/eller det kosttilskud, man tager,” siger Sofie 
Olsgaard  Bergien, der er forskningsmedarbej
der i Sclerose foreningen og står bag den nye 
undersøgelse.

HVORFOR 
TALER VI IKKE 
OM NATUR
MEDICIN?
Undersøgelsen viser, at 63 procent af 
alle dem, der bruger naturmedicin og 
kosttilskud, ikke har talt med deres 
behandler om det. Behandlernes 
tøven med at bringe emnet op kan 
skyldes en usikkerhed på området, 
fortæller Stefan Gustavsen, der er læge 
og ph.d.-studerende. ”Der er lige nu 
ingen fyldestgørende oversigt over 
mulige interaktioner, og det gør det 
vanskeligt at integrere den aktuelle 
viden om naturmedicin i den gængse 
sclerosebehandling,” forklarer Stefan 
Gustavsen, der har været med til at 
udforme undersøgelsen. Han tror, 
at øget dialog mellem patienter og 
behandlere kan være med til at øge 
patientsikkerheden.

Også et øget samarbejde mellem 
den konventionelle og den alternative 
verden kan være med til at skabe mere 
sikkerhed. ”Hvis vi ikke får de to ver
dener til at arbejde sammen, har man 
patienter, som kan bruge en række 
alternative produkter, som kan have 
indvirkning på den medicin, lægen 
udskriver. Man finder derfor aldrig ud 
af, hvorfor en bestemt behandling ikke 
virker efter hensigten, hvis en af grun
dene er, at patienten har taget store 
doser af et naturlægemiddel, der kan 
have indflydelse på patientens sclero
semedicin eller symptomlindrende 
behandling.” Han slår fast, at man som 
patient ikke kan forvente, at behand
lerne ved alt om naturmedicin og kost
tilskud, men at de kan være med til at 
vurdere, om et bestemt produkt kan 
have indflydelse på virkningen af den 
medicin, de udskriver.

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-
-
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Naturmedicin roder med din sikkerhed

Af Sascha Kael Rasmussen • Illustration: Lotte Andkilde

VI HÅBER PÅ ENDNU 
MERE VIDEN
Sofie Olsgaard Bergien håber, 
at den nye undersøgelse kan 
få mennesker med sclerose 
og be handlerne til at tale om 
naturmedicin og kosttilskud, fordi 
så mange gør brug af det. Hun 
håber også, at studiet kan føre 
endnu mere viden med sig. ”Det er 
et vigtigt studie, fordi det er med 
til at styrke patientsikkerheden 

for mennesker med sclerose i 
Danmark. Jeg håber, at studiet kan 
føre mere forskning med sig. Der 
er stadig mange kombinationer af 
konventionel sclerosemedicin og 
naturmedicin, vi ikke ved ret meget 
om, så vi håber, at den viden, vi har 
fundet ud af mangler, kan blive 
produceret i fremtiden,” forklarer 
Sofie Olsgaard Bergien.

Du skal 
være ekstra 
opmærksom ...
hvis du  bruger cannabis, 
ginseng eller ginkgo biloba. 
Du kan læse mere om 
hvorfor her:

www.sclerosefor
eningen.dk/tal-med

din-behandler
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TEMA: NATURMEDICIN OG SIKKERHED

3 BUD
SÅDAN STYRKER VI 
DIN SIKKERHED

1. BUD
Lægeforeningen, formand 
Camilla Noelle Rathcke:
”Vi mener, at RAB-ordningen (registrerings
ordning for alternative behandlere) giver 
patienterne en falsk tryghed. Den giver et ind
tryk af, at myndighederne anbefaler alternativ 
behandling, fordi den signalerer til patienterne, 
at registrerede alternative behandlere lever op 
til en faglig standard – altså at behandlingen 
virker. Men det er der ikke beviser for. Tværti
mod er alternativ behandling kendetegnet ved, 
at der ikke er videnskabelig dokumentation for, 
at det virker. Derfor skal sundhedsmyndighe
der heller ikke komme i en situation, hvor det 
ligner, at man formidler eller anbefaler alter
nativ behandling.

Sammen med Danske Patienter har vi foreslået, 
at der oprettes et statsligt vidensråd om alternativ 
behandling. Et sådant vidensråd skal undersøge og 
indsamle viden om forskellige alternative behand
linger på et videnskabeligt grundlag. Det handler 
om at beskytte patienters sundhed og om at sikre, 
at patienter, læger og andre sundhedspersoner har 
adgang til viden baseret på den seneste forskning. 
Det er også en hjælp, når patienter spørger læger til 
råds om alternative behandlinger.”

VIDENSDELING I DANMARK

2000
Sundhedsministeriet opretter et 
vidensråd med fokus på alternativ 
behandling. Det kaldes ViFAB og har 
til formål at øge viden om alternativ 
behandling og samtidig fremme 
dialogen mellem sundhedspersonale, 
alternative behandlere og brugere.

2013
ViFAB bliver sparet væk og erstattes 
i stedet med en hjemmeside, som 
Styrelsen for Patientsikkerhed får 
ansvar for. Hjemmesiden indehol
der overordnet information, råd 
og lovgivning omkring alternativ 
behandling.

2019
Informationshjemmesiden luk
ker. Styrelsen for Patientsikkerhed 
overvejer at iværksætte en infor
mationsindsats, der skal vejlede 
patienter i, hvad de bør være 
opmærksomme på ved brug af 
alternativ behandling.

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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2. BUD
Scleroseforeningen, 
forskningschef 
Lasse Skovgaard:
”Først og fremmest er det vigtigt, 
at dialogen mellem patient og læge 
omkring samtidig brug af alternativ 
og konventionel behandling styrkes. 
Vi mener, at ansvaret for at bringe 
dialogen op ligger hos begge parter. 
I Scleroseforeningen forsøger vi at 
opfordre til det ved at sprede bud
skabet om, hvorfor det er vigtigt, og 
give redskaber til at få bragt emnet 
op til en konsultation.

Vi mener også, at det er vigtigt at 
få samlet eksisterende forsknings
litteratur. Særligt den litteratur, der 
viser interaktioner ved alternativ 
og konventionel medicin, af hensyn 
til patientsikkerheden. Der findes 
ikke et samlet overblik over det i 
Danmark, men det er der behov for, 
hvis vi skal fremme sikkerheden for 
danske patienter.

Det samme gælder ny forskning i 
alternativ behandling generelt. Der 
er stadig meget, vi ikke ved nok om, 
og som bør undersøges. Det er der 
flere, blandt andre Scleroseforenin
gen, der har bidraget og kan bidrage 
med, men vi har brug for nogle poli
tisk ansvarlige, som sætter sig for 
bordenden og udarbejder en konkret 
handleplan på området.”

3. BUD
Danske Patienter, vicedirektør 
Annette Wandel:

”Vi mener, at der bør opettes et nationalt forsknings- 
og videnscenter omkring alternativ behandling. Et 
videnscenter, hvor læger kan få bedre rådgivning, og 
hvor patienter kan få et samlet overblik over viden om 
alternative behandlinger, så de ikke er nødsaget til at 
søge information i øst og vest på nettet.

Vi kan jo tage bestik af, hvad de gør i Norge, og even
tuelt opstarte et samarbejde med dem, for der er ingen 
grund til at opfinde den dybe tallerken, hvis der allerede 
eksisterer et velfungerende center i et land, der ligner 
vores.

Vi mener, at det bør være statsligt finansieret og en 
statslig opgave at få det op at køre, for det er nødvendigt 
for at sikre en bedre patientsikkerhed 
og vil være til gavn for rigtig mange patienter.”

Du kan læse mere om de 
tre parters bud på at skabe 

bedre patientsikkerhed, når 
danske patienter søger mod 
alternative behandlinger: 
www.scleroseforeningen.dk/
alternativbehandling-det-skal
der-til

-

-

-

-

-

-

http://www.scleroseforeningen.dk/alternativbehandling-det-skalder-til
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TEMA: NATURMEDICIN OG SIKKERHED

I Norge er du 
bedre stillet
Der kan være forskel på din sikkerhed, når du 
kaster dig ud i alternativ behandling, alt efter om 
du er dansk eller norsk patient. I tyve år har Norges 
særlige forskningscenter nemlig forsket, formidlet 
og undervist sundhedspersonale i alternativ 
behandling og (u)sikkerheden bag.

”I løbet af de tyve år, NAFKAM 
har eksisteret, har vi bidra
get med ny viden inden for 

alternativ behandling. Det har 
forhåbentlig gjort, at flere norske 
patienter i dag tager temaet op og 
føler det trygt at tale om, når de 
konsulterer deres læge,” fortæller 
Ola Lillenes, der er kommunikati
onschef i NAFKAM.

I år 2000 oprettede Norge det 
Nationale Forskningscenter i Kom
plementær og Alternativ Medicin, 
NAFKAM. Et forskningscenter, 
der finansieres af den norske stat, 
og som skal sikre neutral viden 
og større patientsikkerhed for de 
mange norske patienter, der søger 
mod alternative behandlinger.

”Siden internettet blev alle
mandseje, er det blevet enormt let 
at dele og finde oplysninger om 
blandt andet alternativ behand
ling. Problemet er bare, at oplys

ningerne ofte kun er 
baseret på alt det 
positive, mens 

det sjældent handler om risiko og 
bivirkninger. Tit er det, fordi nogle 
prøver at overbevise nogen eller 
sælge noget. Men sådan arbejder vi 
ikke i NAFKAM,” understreger Ola 
Lillenes.

Faktaleverandøren
I NAFKAM bliver der nemlig for
sket, indsamlet og delt viden om 
alternative behandlinger, og det 
bliver gjort på flere måder. Ola 
Lillenes kalder forskningscenteret 
for en slags faktaleverandør, der 
hverken har til formål at fremme 
eller mindske brugen af alternativ 
behandling blandt norske brugere. 
For at sikre patientsikkerheden 
er det dog vigtigt, at det norske 
sundhedspersonale har indsigt i 
alternativ behandling.

”Vi ved, at fire ud af ti i Norge 
bruger alternativ behandling for at 
få bugt med eller forbedre sund
hedsproblemer. Som sundhedspro
fessionel kan du ikke bare lukke 
øjnene for og lade være med at tage 
stilling til, hvad 40 procent af dine 
patienter gør på egen hånd for deres 
helbred,” pointerer Ola Lillenes.

”Derfor holder vi blandt andet en 
del forelæsninger, hvor enten vores 
forskere eller kommunikationsan

-

-

-

-

-
-

-

-
-

-
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satte introducerer emnet. Vi for
søger ikke at gøre de studerende til 
eksperter i alternativ behandling, 
men vi giver dem en bevidsthed om 
emnet, så de er bedre rustet til at 
tale med patienter om det og ved, 
hvor de kan søge objektiv informa
tion,” forklarer han.

Hvad er NAFKAM?
Ud over en hjemmeside og døgn
åben hotline, hvor både patienter, 
sundhedspersonale og mediefolk kan 
finde eller spørge efter information 
om alternative behandlinger, står 
forskningscenteret NAFKAM også for 
ny forskning, et stort register og for 
introducerende forelæsninger på flere 
af landets sundhedsuddannelser.

Af Sara Bangsbo • Illustration: Lotte Andkilde

Ledestjerner bag forskningen
Objektiv, neutral, ikkekommer
ciel. Det er kerneord, som nævnes 
i flæng, når Ola Lillenes fortæl
ler om arbejdet i NAFKAM. Og 
deres saglige tilgang til alternativ 
behandling har da også vundet 
dem anerkendelse blandt patien
ter, i sundhedsvæsenet og ud over 
de norske landegrænser.

”Vi har vist, at vi ikke går ned 
på kvaliteten, og at vi kender 
vores objektive rolle. Både i vores 
forskning og når vi formidler 
viden. Det betyder, at vi i dag har 
en stærk international stemme, 
og at vi bliver brugt som en slags 
kvalitetssikring, når WHO (World 
Health Organization, redaktionen) 
beskæftiger sig med området,” 
afslører Ola Lillenes.

Men også det norske sundheds
personale, patienter og journa
lister bruger flittigt den store 
vidensbank, som NAFKAM har 
skabt i løbet af de sidste to årtier.

”Det er vigtigt, at vi er til rådig
hed for alle parter, der har inte
resse i alternativ behandling. Vi 
oplever tit, at journalister tager fat 
i os, hvis de har brug for en objek
tiv part, når de dækker emnet. 
Ofte er det jo et område, som er 
præget af meget tro, overbevisning 
og kommercielle interesser,” for
klarer Ola Lillenes og fortsætter:

”Dét, at vi kan kommentere 
på journalistiske påstande uden 
bagtanker eller særlige interesser, 
kan have en vigtig betydning for 
patientsikkerheden. Åbenhed er 
som regel nøglen dertil.”

Vi ved, at rigtig 
mange i Norge bruger 
alternativ behandling 

for at få bugt med eller 
forbedre sundheds
problemer. Det kan 

du som sundheds
professionel ikke bare 

lukke øjnene for  
og lade være med at 

tage stilling til.
Ola Lillenes,  

kommunikationschef  
i NAFKAM

-Ud over en hjemmeside og døgn
åben hotline, hvor både patienter, 
sundhedspersonale og mediefolk kan 
finde eller spørge efter information 
om alternative behandlinger, står 
forskningscenteret NAFKAM også for 
ny forskning, et stort register og for 
introducerende forelæsninger på flere 
af landets sundhedsuddannelser.

Hvad er NAFKAM?
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Vi ved, at rigtig 
mange i Norge bruger 
alternativ behandling 

for at få bugt med eller 
forbedre sundheds
problemer. Det kan 

du som sundheds
professionel ikke bare 

lukke øjnene for  
og lade være med at 

tage stilling til.
Ola Lillenes,  

kommunikationschef  
i NAFKAM
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TEMA: NATURMEDICIN OG SIKKERHED

JEG BRUGER NATURMEDICIN OG/ELLER 
KOSTTILSKUD VED SIDEN 
AF MIN KONVENTIONELLE 
BEHANDLING

Knap 76 procent med sclerose 
bruger naturmedicin og/
eller kosttilskud samtidig 
med konventionel medicin. 
Da brug af konventionel 
medicin samtidig med natur
medicin og/eller kosttilskud 
kan medføre interaktioner 
mellem præparaterne, er det 
vigtigt, at de behandlere, der 
ordinerer den konventionelle 
medicin, ved, hvad patienten 
bruger af naturmedicin og 
kosttilskudspræparater.

Op imod 60 procent med 
sclerose har ikke talt med en 
behandler om den naturmedicin 
og/eller kosttilskud, de bruger. 
Selvom man som behandler 
kun i nogen grad kan rådgive 
sine patienter om, hvilken 
naturmedicin og/eller hvilket 
kosttilskud de bør tage, er det 
stadig vigtigt at vise interesse 
for det, som interesserer 
patienten. Mennesker med 
sclerose forventer ikke 
nødvendigvis, at behandleren 
kommer med en facitliste, men 
efterspørger i højere grad den 
vigtige sparring og dialog. Du 
behøver derfor ikke at have 
et indgående kendskab til 
naturmedicin og kosttilskud for 
at møde patienterne godt, men 
blot være nysgerrig på deres 
tanker og overvejelser.

Klip ud og tag med til din behandler

NAVN PÅ PRODUKT EVT. DOSIS

Navn

Dato

Få mere viden
Du kan læse mere om naturmedicin og kosttilskud her: 
www.scleroseforeningen.dk/naturmedicininfo

-

http://www.scleroseforeningen.dk/naturmedicininfo
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Følg MS Sagenpå Facebookog del dine forslag,  der giver MS patienteren bedre hverdag

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

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

MERCK
støtter
MS sagen

“Jeg ønsker,
at flere 

forstår MS”
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MÆRKESAG Af Peter Palitzsch Christensen • Illustration: Lotte Andkilde

VI KÆMPER FOR
at styrke dialogen om alternativ 
medicin mellem læger og patienter

1. Hvad er 
problemet?
85 procent af alle danskere med 
sclerose bruger alternativ medi
cin, og 76 procent gør det, samti
dig med at de anvender konven
tionel sclerosemedicin. Fra andre 
patientgrupper er det kendt, 
at hvis man bruger alternativ 
medicin samtidig med almindelig 
medicin, kan det medføre uhen
sigtsmæssige virkninger, der 
faktisk kan udgøre en risiko for 
patientsikkerheden. De alter
native medicinprodukter, der 
oftest bliver brugt samtidig med 
konventionel sclerosemedicin, er 
vitaminer, mineraler og fedtsy
rer. En forholdsvis stor andel af 
mennesker med sclerose bruger 
forskellige former for urter og 
planteprodukter, heriblandt ikke
receptpligtig cannabis, ingefær, 
tranebær og ginkgo biloba.

Det er der i og for sig ikke 
noget problem i, men lidt over 60 
procent af patienterne svarer, at 
de ikke har talt med en behandler 
om den alternative medicin, de 
bruger. Og netop dialog er meget 
vigtig, fordi de to typer medicin 
kan have indvirkning på hin
anden. Resultaterne stammer 
fra et forskningsprojekt, som 
Scleroseforeningen har gennem
ført, der undersøger mennesker 
med scleroses brug af alternativ 
medicin.

2. Hvad 
mener vi?
Resultaterne fra undersøgelsen 
understreger, at der er et stort 
behov for at styrke dialogen 
mellem behandlere og patienter. 
Samtidig viser resultaterne, at 
mennesker med sclerose også bør 
oplyses om den risiko, der kan 
være ved at kombinere alternativ 
medicin og konventionel sclero
semedicin.

Der kan være mange årsager 
til, at dialogen ikke allerede 
eksisterer i dag, og det er et tabu, 
der skal brydes. Men det er helt 
centralt, at både patienter og 
behandlere ser bort fra alt det, 
der kan fraholde dem fra dialogen 
– og simpelthen taler om det med 
hinanden. Risikoen ved at lade 
være er for stor og kan få alvor
lige konsekvenser.

3.Hvad gør vi?
Med afsæt i projektets resultater 
har vi udviklet informations- og 
kampagnemateriale, der skal 
gøre mennesker med sclerose og 
behandlere klogere på risikoen 
ved samtidig brug af konventi
onel sclerosemedicin og alter
nativ medicin – og som kraftigt 
opfordrer til at tage dialogen. 
Kampagnen fokuserer desuden på 
at give behandlere og patienter 
redskaber, der kan lette samtalen 
om netop brugen af alternativ 
medicin. På den måde håber vi, at 
det kan mindske risikoen for, at 
der kommer uhensigtsmæssige 
virkninger blandt mennesker 
med sclerose. Desuden er vi i 
dialog med Lægeforeningen, og 
vi støtter deres synspunkt om, 
at der bør etableres et nationalt 
videncenter for alternativ og 
komplementær behandling.

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

Du kan løbende læse 
mere om sagen på vores 

hjemmeside: 
www.scleroseforeningen.dk/
naturmedicininfo
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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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MIG OG MIN

Øivind Jakobsens håber, 
at hans historie kan 
inspiere andre til at få 
det bedste ud af livet. 
Her skriver han på en 
ny bog med assistance 
af sin bostøtte Jane.

Øivind Jakobsens håber, 
at hans historie kan 
inspiere andre til at få 
det bedste ud af livet. 
Her skriver han på en 
ny bog med assistance 
af sin bostøtte Jane.
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Af Sascha Kael Rasmussen • Foto: Cathrine Ertmann

MIG OG MIN
BOG

HVEM?
Øivind Jakobsen på 60 år, 
der har haft primær pro
gressiv sclerose siden 2012.

HVAD?
Vil fortælle, at man kan 
have et godt liv på trods 
af svær sygdom.

HVOR?
I Øivinds hjem i 
Vrå.

I mange år har Øivind Jakobsens glæde i livet 
handlet om hans tusindvis af gode idéer og utallige 
små projekter i hjemmet. I 2012 blev hans liv 
vendt på hovedet, da han fik diagnosen primær 
progressiv sclerose, men i dag har han fundet en ny 
måde at bruge sin fantasi og kreativitet på.

D
en 60-årige Øivind 
Jakobsen har hele sit liv 
fået dagene til at gå med 
håndværksprojekter og 

gamle ting, han kunne give nyt liv. 
En gammel ladcykel blev det sidste 
projekt, Øivind havde mellem 
hænderne, inden han fik diagno
sen primær progressiv sclerose 
i 2012. Fire år senere var Øivind 
afhængig af sin kørestol. På trods 
af sin nye hverdag med konstant 
omstilling og erkendelse af, at 
sclerose forandrer hans krop, så 
har Øivind ikke givet op. Han har 
i stedet besluttet, at han vil bruge 
sine kreative evner på de ting, han 
stadig har mulighed for. ”Jeg gør 
de ting, jeg kan. Jeg finder siderne 

i mig selv, jeg stadig kan bruge 
– bare på en ny måde,” fortæller 
Øivind langsomt. Sclerosen har 
gjort, at hans stemme er lav, og 
han kæmper for at have kræfter til 
at fortælle de ting, han gerne vil.

De gode historier
De store ladebygninger på fami
liens nedlagte landbrug ved Vrå 
gemmer på et helt liv af gode 
historier. En af dem er en lille 
skotøjsæske af en campingvogn, 
som Øivind satte i stand for mange 
år siden. På familiens ferier blev 
den lille campingvogn trukket af 
en endnu mindre folkevognsboble 
med brogede, hjemmehæklede 
tæpper, og de sov alle fem sam

-

-
-

-



men i det midlertidige miniature
hjem.

Man skal huske at 
bevare humøret, 
det er der ingen, 
der kan tage fra dig.

Øivind Jakobsen

Øivind kæmpede for at få lov at købe ladcyklen af en blomsterhandler i over 10 år. 
Istandsættelsen af cyklen er Øivinds sidste store projekt.

Om aftenen fortalte Øivind 
godnathistorier til sine børn. 
Historier, han ud fra egen fantasi 
digtede og gav sine børn med i 
drømmeland. De historier har han 
nu fortalt videre i sin helt egen 
bog, ”Brumlebien Basse”. ”Det 
er historier, jeg selv har fundet 
på. Jeg fortalte mange historier 
til børnene, da de var små, og nu 
håber jeg, at de kan blive fortalt 
videre,” fortæller Øivind.

At fortælle historier er nemlig en 
af de ting, han stadig kan. Og han 
har mange af dem. Sammen med 
sin bostøtte har han derfor fået 
skrevet godnathistorierne om bien 
Basse. Gennem Basses oplevel
ser kunne Øivinds børn genkende 
deres egne oplevelser og udfor
dringer. Bogen er blevet udgivet og 
foræret til Øivinds egne børn, og nu 
håber han, at historierne kan gøre 
det samme for andre børn. ”Man 
må bruge de ting, man kan. Man 

må finde de sider i sig selv, man 
stadig kan bruge, og man skal være 
åben over for tingenes tilstand. 
Livet er ikke slut, fordi man har en 
diagnose,” slår Øivind fast.

Humøret smitter
Øivind har i dag brug for hjælp hele 
døgnet. 13 gange i løbet af dagen 
og natten får hjemmet besøg af 
hjemmehjælpere, og for det meste 
er det nogen, Øivind kender – og 
de kender Øivind og hans gode 
humør. Øivinds kone Karin for
tæller, at hans glæde og positive 
indstilling smitter af på omgivel
serne. ”Plejepersonalet er rigtig 
søde, og der er plads til sjov og bal
lade med Øivind. Livskvalitet og 
mening i hverdagen er afhængig af 
et godt samarbejde med og mellem 
det kendte personale, der kender 
til Øivinds behov og funktions
niveau,” forklarer Karin. Øivind 
stemmer i:

”Jeg har det ikke godt med at 
være negativ. Det får man ikke 

noget ud af. Man skal huske at 
bevare humøret, det er der ingen, 
der kan tage fra dig. Det må være 
det ultimative,” siger Øivind og 
fortsætter: ”Jeg håber, at min 
historie han være et lille lys i 
mørket til andre, der har en svær 
diagnose. Jeg håber, de kan bruge 
det til at få nogle idéer til at gøre 
det, de vil.”

Øivinds børne
bog om 
Brumlebien 
Basse. Tegnin
gerne i bogen 
har hans  
datter lavet.

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

Du kan læse mere om 
Øivind her: 

www.scleroseforeningen.dk/
øivindjakobsen

MIG OG MIN

w
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Man skal huske at 
bevare humøret, 
det er der ingen, 
der kan tage fra dig.

Øivind Jakobsen
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NYT fra MSguiden.dk

Lyt til MSguiden.dk  
som PODCAST

Vi har delt podcast episoderne op i de 
kapitler, der er på MSguiden.dk, så hver 
episode i gennemsnit varer 15 minutter.

Artiklerne på MSguiden.dk er tilgængelige 
som podcasts via iTunes, Spotify og 
SoundCloud. 

God lyttelyst! 
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FORSKNING Af Sara Bangsbo Illustration: Mostphotos

Op mod 
70 personer 
har sygdommen, 
der minder 
om sclerose
Neuromyelitis optica er en af de seks sygdomme, der er relateret til sclerose. 
I Danmark lever omtrent 60 til 70 personer med den sjældne sygdom, som 
Scleroseforeningen har set nærmere på i en ny undersøgelse.

Det minder om sclerose, men 
er det ikke. For selvom både 
den sjældne sygdom og 

sclerose ofte angriber med attak
ker, der efterlader samme slags 
symptomer, kender man faktisk 
til dels årsagen til neuromyelitis 
optica. Søstersygdommen, der også 
er kendt som NMO eller NMOSD, 
ved vi til gengæld ikke nok om, 
hvordan det er at leve med, for
tæller Scleroseforeningens forsk
ningschef, Lasse Skovgaard.

”Selvom det er en sygdom, som 
kun få i Danmark har, fylder den 
rigtig meget for de mennesker, der 
lever med den. Vi ved simpelthen 
for lidt om den her sygdom og 
om de udfordringer og behov, der 
opstår,” påpeger han og uddyber:

”Derfor har vi arbejdet på en ny 
undersøgelse, der gør os klogere 
på livet med den sjældne sygdom. 
Den skal blandt andet kunne give 
sundhedspersonale og kommunalt 
ansatte en bedre forståelse for 
sygdommen og dens indvirkning, 

og så vil vi selv i Scleroseforenin
gen bruge den til at forbedre vores 
tilbud til patientgruppen.”

Læs mere om 
søstersygdommene

www.scleroseforeningen.dk/
nyheder/de-fem

soestersygdomme

Voldsomt sygdomsforløb
I Scleroseforeningens undersø
gelse deltog tre neurologer og 17 
personer med NMO eller NMOSD. 
De har sammen tegnet et billede 
af, hvordan det er at leve med den 
sjældne sygdom, og særligt ét 
område overraskede forsknings
chef Lasse Skovgaard.

”Vi vidste godt, at det ofte er 
voldsomme attakker, man får, når 
man har NMO eller NMOSD. Men 
graden af, hvor hurtigt og hårdt 
sygdommen har ramt nogle af 
deltagerne, kommer bag på os,” 
afslører han.

De attakker, som sygdommen 
frembringer, er oftest voldsom
mere og mere længerevarende 
end ved sclerose. Ofte ses det ved 
funktionsnedsættelse i form af 
gangbesvær eller nedsat syn. Og 
selvom søstersygdommen ikke 
er progredierende, altså frem
adskridende, som sclerose kan 
være, oplever flere med diagnosen, 
at symptomer fra attakker ikke 
mindskes med tiden i lige så høj 
grad som ved attakvis sclerose.

Men fremtiden ser lysere ud for 
dem, der får diagnosen NMO eller 

NMOSD, end hvad tilfældet har 
været indtil nu.

Lovende udsigt
Hos tre ud af fire personer kan 
den sjældne sygdom relateres til et 
antistof i blodet, der binder sig til 
et særligt molekyle (AQP4), der er i 
vores små blodkar i nervesystemet.

Den viden gør, at det fremover 
vil være muligt at behandle mere 
effektivt. Flere nye medicinske 
behandlinger er allerede på vej, 
og da størstedelen med søstersyg
dommen oplever et voldsomt før
ste attak, går der sjældent lang tid 
fra sygdomsdebut, til diagnosen 
stilles, og den sygdomsbremsende 
behandling kan sættes i gang.

[NMO(SD)]
er en sygdom, der er beslægtet med 
sclerose. NMO står for neuromyelitis 
optica, mens NMOSD er forkortelsen 
for neuromyelitis optica spectrum 
disorder. NMOSD er en udvidelse af 
diagnosen NMO, der inkluderer flere 
patienter på grund af forskelle på 
diagnosekriterierne.

Se hele vores ordbog på 
www.scleroseforeningen.dk/

scleroseordbog

Af Sara Bangsbo Illustration: Mostphotos
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ANNONCE

STØT SCLEROSEFORENINGEN

Indsæt en profilannonce og støt forskning i sclerose.

Kontakt Hans Tiedemann fra Scleroseforeningen på 
tlf. nr. 28 92 67 73 eller mail hti@scleroseforeningen.dk

Let livet for 

Danmarks 

sclerosepatienter

Følg MS  
sagen på 
facebook

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

Hou Søsportcenter

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

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

mailto:hti@scleroseforeningen.dk
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MØD EN FORSKER Af Sara Bangsbo • Foto: Malthe Wandall-Holm

Malthe skaber viden om, 
hvordan livet med sclerose 
påvirker din økonomi

Navn: Malthe Wandall-Holm
Stilling: Læge og ph.d. studerende

FORMÅLET MED MIN 
FORSKNING ER …
at afdække de socioøkonomiske 
følger af sclerose. Størstedelen 
af den eksisterende forskning 
har haft et klinisk fokus, mens 
de socioøkonomiske aspekter 
af at leve med sclerose er rela
tivt uudforskede. Vi vil derfor 
kortlægge, hvordan effekten af 
behandling, sameksisterende 
kroniske sygdomme og typen af 
sclerose på virker livstidsindkomst, 
langtidssygefravær og tid til inva
lidepension. Det er viden, som kan 
komme både klinikeren, beslut
ningstagere og patienten til gode.

VI UNDERSØGER DET VED ...
at udvælge data fra Det Danske 
Scleroseregister, der indeholder 
data på samtlige MS-patien
ter i hele landet siden midten af 

1900-tallet. Samtidig har vi adgang 
til mange nationale befolknings
registre via CPR-nummeret. Vi har 
altså en unik mulighed for at kæde 
klinik og samfundsparametre 
sammen. Derefter går vi i krig med 
et enormt bjerg af databehandling, 
der udmønter sig i de endelige 
resultater.

SCLEROSEFORENINGENS 
ØKONOMISKE STØTTE 
BETYDER ...
at uvildig forskning som dette 
kan finde sted, og det muliggør, 
at jeg kan dedikere tre år til at 
afklare vigtige spørgsmål, så vi 
kan fremme viden om livet med 
sclerose.

Har du kommentarer til artiklen?
Skriv til journalist Sara Bangsbo på 
sba@scleroseforeningen.dk

Hvert år uddeler 
Scleroseforeningen 

15
millioner kroner 

til forskning.

[Socioøkonomi]
er en samfundsvidenskab, hvor 
man blandt andet undersøger, 
hvordan økonomisk aktivitet 

påvirker eller bliver påvirket af 
forskellige samfundsmæssige 

processer eller faktorer.

3
HURTIGE

Pipette eller pc?
Pc! Som dreng troede jeg (naivt), 

at min karriere ville ligge i 
e-sportens verden og ikke inde

bære kittel, patienter 
og data. Selvfølgelig sejrede 

”fornuften” til sidst, men det ville 
være synd ikke at bruge mine 

speedy keyboardfingre.

Bil eller cykel?
Hvor indgår rulleski og elløbe
hjul i ligningen? … Jeg vil sige, 
at det afhænger af vejret og 

dagsformen.

Biograf eller teater?
Jeg fik mit første barn for lidt 

over et år siden. Dét, i kombina
tion med corona, har reduceret 
den månedlige kulturkonto til 

sendefladen på streamingtjene
sterne og Ramasjang om mor

genen med den lille.
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Annoncer til Sclerosehospitalerne Godkendt.indd   2 07/06/2019   10.24

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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Kun på Sjælland 
har hospitalslæger
udskrevet forsøgs
ordningens medicinske 
cannabis
Lige fra start har de fleste læger herhjemme ikke ønsket 
at stå med ansvaret, når de udskriver cannabis som medi
cin fra forsøgsordningen. Det gør sig særligt gældende 
blandt læger på landets hospitaler, viser en midtvejs
status fra Sundheds ministeriet. Indtil nu er der kun to 
hospitaler – begge på Sjælland – hvis få patienter har 
fået recept på medicinsk cannabis fra forsøgsordningen. 
Midtvejsstatussen viser også, at Sjælland er det sted, 
hvor flest har fået mulighed for at afprøve receptpligtig 
cannabis som medicin.

Du kan finde midtvejsstatussen på Folketingets 
hjemmeside: www.ft.dk

Måske kan 
din kost 
påvirke 
sygdomsaktiviteten
Vi ved allerede, at tarmen spiller en rolle i forskel
lige sygdomme. Derfor undersøger en gruppe dan
ske forskere nu, om det også gør sig gældende ved 
sclerose. De håber, at studiet kan gøre os klogere 
på, hvordan tarmen og hjernen kommunikerer 
med hinanden – og på den måde finde ud af, om 
man gennem en kostændring eller på anden vis 
kan påvirke udviklingen af sclerose. Indtil videre 
kan de afsløre resultater fra det første delstudie. I 
studiet sammenlignede de raske mennesker og 
mennesker med sclerose. Forskerne håbede, at 
bestemte tarmbiomarkører i vores krop, som kan 
fortælle noget om vores biologiske tilstand, var 
øgede hos deltagerne med sclerose. Det vil nemlig 
lede os tættere på en forklaring på, hvorfor syg
dommen opstår. Desværre viste resultaterne ikke en 
synderlig forskel og viser derfor ikke, om tarmen har 
betydning for udviklingen af sclerose. Forskerne har 
til gengæld fundet en biomarkør, der ser ud til at 
kunne give os indsigt i, hvordan sclerose vil udvikle 
sig hos den enkelte person med sygdommen. Det 
forsker de videre i nu.

Vil du vide mere? 
www.scleroseforeningen.dk/

nyheder/tarmens-rolle-sclerose

500.000
Så mange flere mennesker har fået sclerose i verden 
end for bare syv år siden, viser en ny verdensomspæn
dende optælling, der omfatter 115 lande. Optællingen 
er en del af en enorm undersøgelse, som også viser, at 
forekomsten af sclerose i Danmark er 9 gange højere 
end den gennemsnitlige forekomst i verden. Det sender 
Danmark ind på en ærgerlig 4.-plads over lande i ver
den med flest tilfælde af sclerose. Man kender endnu 

ikke alle grundene til, at der er så mange med sclerose 
i Danmark. Men to sikre grunde er, at lægerne i dag er 
både bedre og hurtigere til at diagnosticere, og at men
nesker med sclerose lever længere, end tilfældet var 
førhen.

Hvert 
5. minut 

er der endnu et 
mennesker, der 
får diagnosen 

sclerose.

Se mere om undersøgelsen: 
www.scleroseforeningen.dk/sclerose-stiger-

voldsomt-i-verden
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NOTER OM FORSKNINGHar du kommentarer til noter om forskning?  
Skriv til sba@scleroseforeningen.dk

Din type af sclerose 
har ikke indflydelse 
på sclerosetrætheden
Det afslørede en amerikansk forskergrupper til en af verdens 
største sclerosekonferencer i september. Her delte de resultater 
fra deres forskning, som viser, at der ikke er forskel på, hvor ofte 
og hvor alvorligt man oplever fatigue, baseret på om man har 
attakvis sclerose eller progressiv sclerose. Deres forskning viser 
altså, at typen af sclerose ikke ser ud til at være afgørende for, 
hvor voldsom du oplever sclerosetrætheden. Det er der til 
gengæld andet, der gør, peger forskerne på. Nogle af de 
faktorer, der efter sigende skulle forværre sclerosetræt
heden, er blandt andet en lavere indkomst, en kortere 
sygdomsvarighed, et højere handikapniveau, søvnfor
styrrelser og rygning.

Få mere at vide her: www.scleroseforeningen.dk/
nyheder/det-forværrer-din-fatigue

Du kan være i øget 
risiko, når ...
du har sclerose og smittes med coronavirus, 
hvis du er overvægtig, i kategorien ældre 
eller er fysisk svækket på grund af sclerose. 
Det viser et nyt fransk studie, der dog samti
dig slår fast, at sclerosemedicin ikke ser ud til 
at forværre sygdomsforløbet med coronavi
rus. Konklusionerne er draget ud fra obser

vationer blandt 347 franske patienter, der har 
sclerose, og som alle er testet positive for coro

navirus i marts i år. Hver femte af de 347 patien
ter med sclerose oplevede en alvorlig påvirkning 

af coronavirus og var nødsaget til at blive indlagt. 
Flest af de indlagte patienter med sclerose var fysisk 
svækkede i forvejen, overvægtige eller ældre. Og så 
viser resultaterne, at størstedelen af dem, der ople
vede et mere alvorligt sygdomsforløb med corona, 
aldrig har været i sygdomsdæmpende behandling 
mod sclerose, sammenlignet med dem, der har.

www.scleroseforeningen.dk/franskstudie-
corona-hos-sclerosepatienter
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CYKELNERVEN

Helena Ibsen, 49 år
Team Midtsjælland, har 
været med siden 2018. 
Har en veninde, der har 
sclerose.

”Det betyder rigtig meget for 
mig at cykle for en verden 
uden sclerose. Jeg kunne vildt 
godt tænke mig at få flere 
kvinder til at søge om opta
gelse på denne fantastiske 
velgørenhedsevent. Kvinder 
kan sagtens cykle i bjerge, da 
de som regel er lidt lettere 
end de stærke mænd, der 
også gør det fantastisk. Og så 
er det bedste ved Cykelnerven 
venskaberne og de gode ople
velser, vi får sammen.”

”Et cykel
fællesskab, 
man ikke kan 
få nok af”
250 fantastiske Cykelnerven-ryttere har i over et år 
trænet op til at cykle i hælene på Tour de France-holdene 
i de franske alper. Rytterne gør en kæmpe indsats for 
en verden uden sclerose, for alene i år har de indsamlet 
mere end 4,3 millioner kroner til scleroseforskning. 
Her kan du møde Cykelnervens 11 engagerede og seje 
frivillige kaptajner, der står for at arrangere de lokale 
træninger og indsamlinger. Et kæmpestort tak til alle 
ryttere og kaptajner for jeres stor indsats!

Martin Meik, 45 år
Team Storkøbenhavn, har været med siden 2016.
Kendte meget lidt til sclerose inden Cykelnerven.

”Cykelnerven er en stor personlig udfordring, og vi har 
et sindssygt stærkt sammenhold på tværs af alle hol
dene. Men Cykelnerven har også lært mig, at man er 
nødt til at tale om sclerose, så der kan komme større 
fokus på sygdommen,” fortæller Martin Meik.

”Et cykel
fællesskab, 
man ikke kan 
få nok af”Helena Ibsen, 49 år

Team Midtsjælland, har 
været med siden 2018.  
Har en veninde, der har 
sclerose.

”Det betyder rigtig meget for 
mig at cykle for en verden 
uden sclerose. Jeg kunne vildt 
godt tænke mig at få flere 
kvinder til at søge om opta-
gelse på denne fantastiske 
velgørenhedsevent. Kvinder 
kan sagtens cykle i bjerge, da 
de som regel er lidt lettere 
end de stærke mænd, der 
også gør det fantastisk. Og så 
er det bedste ved Cykelnerven 
venskaberne og de gode ople-
velser, vi får sammen.”

Martin Meik, 45 år
Team Storkøbenhavn, har været med siden 2016.
Kendte meget lidt til sclerose inden Cykelnerven.

”Cykelnerven er en stor personlig udfordring, og vi har 
et sindssygt stærkt sammenhold på tværs af alle hol
dene. Men Cykelnerven har også lært mig, at man er 
nødt til at tale om sclerose, så der kan komme større 
fokus på sygdommen,” fortæller Martin Meik.
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Anders Rosenkilde, 54 år
Team Trekantsområdet, har 
været med siden 2016. 
Kendte ikke til sclerose inden 
Cykelnerven.

”Jeg kom med ved et tilfælde, men 
det er blevet vanedannende. Der er 
tre ting, der er vigtige for mig ved 
Cykelnerven – vi samler penge ind 
til en sygdom, der ofte bliver glemt 
blandt andre, vi får cyklet, og så er 
der det store sociale sammenhold.”

Af Sascha Kael Rasmussen • Foto: Privatfotos

Jørgen Kurt Jensen, 61 år
Team Storkøbenhavn, har været 
med helt fra starten. 
Har en kusine, der har sclerose.

”Jeg er med på Cykelnerven, fordi 
det er en god sag, og fordi det er 
et fedt event. Det er Danmarks 
hårdeste velgørenhedscykelløb. På 
Cykelnerven har vi to fælles mål – vi 
skal cykle i bjerge, og vi skal samle 
penge ind. Og uanset om man 
hedder Eskild Ebbesen eller Jørgen, 
så er det samme store oplevelse at 
komme op på toppen af bjerget.”

Søren Reis, 49 år
Team Vestjylland, har 
været med siden 2015.
Har en svigerinde med 
sclerose.

”I Team Vestjylland har vi 
et stort sammenhold og 
et godt kammeratskab. 
Vi har det først og frem
mest sjovt sammen, og 
så får vi sammen nogle 
store cykeloplevelser, og 
vi samler ind til et godt 
formål.”

26 MILLIONER 
KRONER TIL 
FORSKNING 
I SCLEROSE
• Cykelnerven har sendt 

ryttere ud på vejene i 7 år.
• I år har 250 ryttere trænet 

sig op til de vilde stig ninger 
i Frankrig.

• I år har rytterne samlet over 
4,3 millioner kroner ind til 
forskning i sclerose.

• Siden 2014 har Cykelner
vens ryttere samlet over 
i alt 26 millioner kroner ind.

Du kan læse mere her: 
www.cykelnerven.dk

Jann Schärfe, 53 år
Team Fyn, har været med på Cykelnerven 
siden 2018. 
Kendte ikke til sclerose inden Cykelnerven.

”Det fynske hold er min anden familie, uden at 
det skal lyde alt for sukkersødt. Det er alle sam
men mennesker, der vil give af sig selv og har 
overskud. Det driver mig. En af de største ople
velser er glæden, når det lykkes nogle af rytterne 
med sclerose at komme op ad et bjerg. Det giver 
mere tårer i øjnene, end når jeg selv kommer op.”

250 fantastiske Cykelnerven-ryttere har i over et år 
trænet op til at cykle i hælene på Tour de France-holdene 
i de franske alper. Rytterne gør en kæmpe indsats for 
en verden uden sclerose, for alene i år har de indsamlet 
mere end 4,3 millioner kroner til scleroseforskning. 
Her kan du møde Cykelnervens 11 engagerede og seje 
frivillige kaptajner, der står for at arrangere de lokale 
træninger og indsamlinger. Et kæmpestort tak til alle 
ryttere og kaptajner for jeres stor indsats! 

”Et cykel- 
fællesskab,  
man ikke kan  
få nok af”

Anders Rosenkilde, 54 år
Team Trekantsområdet, har  
været med siden 2016. 
Kendte ikke til sclerose inden 
Cykelnerven.

”Jeg kom med ved et tilfælde, men 
det er blevet vanedannende. Der er 
tre ting, der er vigtige for mig ved 
Cykelnerven – vi samler penge ind 
til en sygdom, der ofte bliver glemt 
blandt andre, vi får cyklet, og så er 
der det store sociale sammenhold.”

Jørgen Kurt Jensen, 61 år
Team Storkøbenhavn, har været 
med helt fra starten. 
Har en kusine, der har sclerose.

”Jeg er med på Cykelnerven, fordi 
det er en god sag, og fordi det er 
et fedt event. Det er Danmarks 
hårdeste velgørenhedscykelløb. På 
Cykelnerven har vi to fælles mål – vi 
skal cykle i bjerge, og vi skal samle 
penge ind. Og uanset om man 
hedder Eskild Ebbesen eller Jørgen, 
så er det samme store oplevelse at 
komme op på toppen af bjerget.”

Søren Reis, 49 år
Team Vestjylland, har 
været med siden 2015.
Har en svigerinde med 
sclerose.

Jann Schärfe, 53 år
Team Fyn, har været med på Cykelnerven 
siden 2018. 
Kendte ikke til sclerose inden Cykelnerven.

”Det fynske hold er min anden familie, uden at 
det skal lyde alt for sukkersødt. Det er alle sam
men mennesker, der vil give af sig selv og har 
overskud. Det driver mig. En af de største ople
velser er glæden, når det lykkes nogle af rytterne 
med sclerose at komme op ad et bjerg. Det giver 
mere tårer i øjnene, end når jeg selv kommer op.”

-
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”I Team Vestjylland har vi 
et stort sammenhold og 
et godt kammeratskab. 
Vi har det først og frem
mest sjovt sammen, og 
så får vi sammen nogle 
store cykeloplevelser, og 
vi samler ind til et godt 
formål.”

http://www.cykelnerven.dk
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I ÅR HAR RYTTERNE SAMLET OVER 4,3 MILLIONER 
KRONER IND TIL FORSKNING I SCLEROSE.

Gunni Østergaard Pedersen, 71 år
Team Midtjylland, har været med siden 2015.
Kendte ikke til sclerose inden Cykelnerven.

”I begyndelsen var jeg med for udfordringen. 
Nu har jeg mødt mennesker med sclerose, 
og jeg har fået gode venner med sclerose, så 
i dag er det vigtigste for mig at være med til 
at samle penge ind til forskningen. Og så har 
Cykelnerven en enorm social gevinst.”

Peter Amtorp Burchardt, 54 år
Team Midtsjælland, har været med siden 2014.
Kendte ikke til sclerose inden Cykelnerven.

”Det er det bedste event. Udfordringen og ople
velsen er helt unik. Sammenholdet er godt og 
forankret, og Cykelnerven er i blodet på os alle. 
Og så er oplevelsen i Frankrig noget helt særligt. 
Vi bliver taget godt imod af de lokale, og vi har 
flere gange oplevet, at vi er blevet budt velkom
men af byens borgmester.”

Tore Winther, 44 år
Team Storkøbenhavn, har 
været med siden 2019. 
Har en svigermor med 
sclerose.

”Det fede ved Cykelnerven 
er at gøre noget for sig selv, 
samtidig med at gøre noget 
godt for andre. Og så er det 
en god udfordring at cykle i 
bjerge, og vi får et stort sam
menhold af de mange timers 
træning, vi har sammen.”

Svend Hansen Tarp, 60 år
Team Sønderjylland, har været 
med siden 2017. 
Kendte mennesker med sclerose, 
men kendte ikke til sygdommen 
inden Cykelnerven.

”Det er vigtigt at binde interessen for 
cyklingen sammen med en forståelse 
for, at man indsamler penge til forsk
ningen. Men ud over at samle ind 
til mennesker med sclerose, så har 
man nogle fantastiske oplevelser på 
cyklen – specielt med at cykle bjerge 
i Frankrig.”

Allan Fribo-Hansen, 42 år
Team Fyn, har været med siden 2015.

”Det er et cykelfællesskab, man ikke kan få nok 
af. Sammenholdet gør, at man pludselig har 
en ny omgangskreds og familie. Det er nogle 
fantastiske mennesker, og vi kan se, at det gør 
en forskel. At se mennesker med sclerose med 
tårer i øjnene på toppen af bjergene i Frankrig 
og opleve deres glæde og taknemmelighed 
– det er det hele værd.”

Du kan læse mere her: 
www.cykelnerven.dk
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Novartis Healthcare A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 3. sal, 2300 København S. 
Tlf. 39 16 84 00. E-mail skriv.til@novartis.com. www.novartis.dk
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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

ANNONCE

Brenderup • Bolighuset Werenberg  Tlf. 6444 1049
Holbæk • Farstrup Comfort Center  Tlf. 2056 4403
Horsens • Møblér Horsens Tlf. 7564 3666
København K • Vestergaard Møbler  Tlf. 3257 2814
Lyngby • Vestergaard Møbler  Tlf. 4587 5404
Nakskov • Møblér Ullerslev Tlf. 5476 1001
Næstved • ILVA  Tlf. 5572 2075
Odense • Farstrup Comfort Center  Tlf. 6615 9510
Århus C • Farstrup Comfort Center Tlf. 8613 3588

Lad din lokale forhandler overbevise dig;

Få hjælp i dagligdagen med en Farstrup lænestol.

Tidens tendenser med fokus på kropsbevidsthed og 
livskvalitet stille store krav til vores hverdag, og det er 
vigtigt, at det føles rigtigt, når vi sidder.

Derfor kan du få din helt egen individuelle Farstrup- 
stol, der bliver 100% tilpasset til dine ønsker og behov.

Stolen fås med regulerbar sæde og ryg, mulighed for
lænde- og nakkestøtte, elektrisk sædeløft, indbygget
eller separat fodhviler og meget mere.

MultiPlus 
Design: Hans J.Frydendal, MMDWWW.FARSTRUP.DK

Scleroose_Master_2020.indd   1 15-09-2020   10:49:48
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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
Hvilke øvelser er særligt gode til 
at forbedre kognitive færdigheder?

SPØRGSMÅL:
Ligesom man kan træne sin 
fysik, er der så nogle øvelser, der 
er særligt gode til at forbedre 
kognitive færdigheder? Er der for 
eksempel øvelser, man kan lave, 
som er gode til at træne evnen 
til at koncentrere sig? Kan man 
forbedre igangsætning?

SVAR:
De områder af hjernen, som ofte 
påvirkes af sclerose, er en del af 
hjernens netværk, der involverer 
pandelapperne. Dette medfører 
ofte kognitive vanskeligheder, 
som kaldes eksekutive vanskelig
heder eller reducerede kognitive 
styringsfunktioner. Disse kan give 
problemer med at fastholde fokus 
over tid og med at have fokus på 
flere ting på en gang. Det samme 
gælder problemer med at få ide
erne, at komme i gang og ”komme 
i hus” med en opgave.

Hvis du vil træne en bestemt 
færdighed, er det vigtigt, at du er 
opmærksom på, at hjernen arbej
der i netværk. Så hvis du vil træne 
en bestemt færdighed, er det bedst 
ikke at træne meget snævert for 
eksempel ved at følge en lysende 
plet på computerskærmen for at 
træne evnen til at holde fokus. I 
stedet for skal du træne bredere, så 
andre kognitive funktioner, som 
naturligt følger med, når du skal 
holde fokus, også trænes. Jeg har 
bedst erfaring med at integrere 
træningen i dagligdagen. Det ople

Mette Ellemann er neuropsykolog og har en bred erfaring inden for såvel børne- og ungeområdet 
som voksne. Mette har i mange år haft en særlige interesse inden for sclerose. Som ledende neuro
psykolog på Neurologisk Afdeling, Regionshospitalet i Viborg, fik hun i 2004 mulighed for at udvikle 
et særligt rehabiliteringstilbud med blandt andet kognitiv træning til voksne med sclerose.

Siden 2009 har Mette haft sin egen neuropsykologiske praksis. Som praktiker har Mette udviklet 
en spidskompetence inden for neuropsykologisk udredning af sclerose, særligt i kombination med 
følgesygdomme som for eksempel depression og træthed.

Stil spørgsmål til en af vores rådgivere online: Advokat Arkitekt Børn og unge Ergoterapeut Familie- og børne
psykolog Forsikring Fysioterapeut Jobrådgiver Jordemoder Kost Læger Neuropsykolog Psykiater Psykologer

Redaktør Sexolog Socialrådgiver Sygeplejerske Tandlæge

-
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-

http://www.scleroseforeningen.dk/netraadgivning
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ver jeg har bedst effekt. Du kan 
eventuelt læse en artikel i et blad, 
du holder af, eller høre en pod
cast og efterfølgende genfortælle 
hovedpointerne. Du må meget 
gerne kompensere, for det gør vi 
i dagligdagen uden at tænke over 
det. Det kan for eksempel være at 
skrive stikord. Herved træner du 
evnen til at fokusere, til at selek
tere i, hvad der er væsentligt, og 
hvad der er mindre væsentligt, og 
evnen til at holde fokus på to ting 
på en gang.

Igangsætning kan for eksempel 
trænes ved, at du et par gange om 
ugen planlægger en lille opgave 
eller et projekt, som du vil udføre 
dagen efter. Ideen er, at du meget 
bevidst arbejder dig igennem pro
cessen. Inden du fik MS, ville du 
helt automatiske gøre det samme, 
nu må du gøre det bevidst. Start 
med af finde ideen til hvad. Vur
der, om den er realistisk. Derefter 
kan du gå til planlægningsfasen. 
Hvilke muligheder har du; tid, 
ressourcer med videre? Hvilke del
handlinger skal der til (del opga
ven op i flere små opgaver)? Læg 
en rækkefølge. Tænk tidsforbrug 
ind. Lav en nødplan, hvis det ikke 
går som ventet. Så skal du udføre 
opgaven. Vær opmærksom på 
løbende efterkontrol og måske at 
ændre strategi, hvis det er påkræ
vet. Til sidst skal du evaluere 
udførelsen af opgaven. Hvad har 
du lært? Hvordan kan du kompen
sere for de udfordringer, som du 
stødte på.

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

Med fokus på individuelle og optimale løsninger har vi en helt  
ny generation af dropfodsskinner, der netop kan afhjælpe din type 
dropfod optimalt. Ingen dagligdag eller dropfod er ens – derfor er  
vi også eksperter i energilagrede kulfiberskinner, skinner til bilkørsel  
og computerstyrede elektriske dropfodsstimulatorer FES.

Bandagist Jan Nielsen – En verden fuld af muligheder

Kontakt os for information eller se www.bjn.dk 
– Vi vil så gerne dele vores viden!

Er det ok, at du er generet af 
din dropfod? 
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EN FRIVILLIG STJERNE

LISE REJNHOLD

Alder: 45 år.

Relation: Ven med sclerose.

Hvorfor: På rekordtid arran
gerede gymnasielærer Lise 
Rejnhold den landsdækkende 
Coronastafetten med over 200 
deltagere, der gik, løb eller 
cyklede igennem Danmark, og 
hvor der undervejs blev samlet 
næsten 52.000 kroner ind til 
forskning i sclerose.

Du kan læse meget mere 
om Coronastafetten her:

www.scleroseforeningen.dk/
coronastafet2020

I hvert magasin kan du 
møde en af de mange 
ildsjæle, der gør en 
kæmpestor indsats for 
en verden uden sclerose. 
Tusind tak for jeres store 
indsats!

w
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Af Jannie Iwankow Søgaard  • Foto: Privatfoto

Det har også været 
en motivation, at 
man, samtidig med 
at man fik motion 
og var en del af et 
fællesskab, kunne 
gøre noget i en god 
sags tjeneste og 
samle penge ind til 
Scleroseforeningen. 
Desværre kender 
mange jo i dag 
en eller flere med 
sclerose, så det er en 
sag, der har været 
let at støtte op om.
Lise Rejnhold
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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

DRONNINGENS 
FERIEBY
Som medlem med 
sclerose har du mulig
hed for at holde ferie i 
feriebyen til 
halv pris.

scleroseforeningen.dk/

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

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

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

msbrainfit.me

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

scleroseforeningen.dk/
rejser

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

Min familie og jeg har 
været i Dronningens 
Ferieby mange gange. 
Stemningen har altid 
været så dejlig, og det 
er virkelig afslapning 
på højt plan. Og så  
er det meget let at 
møde andre, der står 
i samme situation 
med sclerose, og få en 
snak med dem.
Hanne Ball, har selv sclerose, gæst i Dr. Ferieby med sin familie på alle årstider

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

36 46 36 46



42 • MIT LIV MED SCLEROSE · NR. 4 · 2020

MIN SCLEROSE Af Ninett Rohde Brandt • Foto: Ninett Rohde Brandt

"Det giver en ro, at du bliver 
klar over dine begrænsninger"

16.542
mennesker lever med sclerose 
i Danmark. I hvert blad kan du 
møde en af dem her.

Læs mere om Jesper på: 
scleroseforeningen.dk/

JesperAndersen

Jesper Andersen fra Bornholm har levet med sclerose i 35 år, og de 
sidste tre år er det gået stærkt ned ad bakke. Men han går stadig 
på job som graver otte dage om ugen, han har en kone, han elsker, 
og spørger du Jesper, er han godt tilfreds med sit liv.

Havde jeg ikke fået sclerose, 
havde jeg ...
måske løbet en tur eller prøvet 
at blive forpustet. For det er godt 
nok mange år siden sidst. Det har 
jeg ikke været siden 1990. Jeg ville 
løbe en tur så langt, at jeg kom til 
at svede af det. Jeg kan nærmest 
ikke engang huske, hvordan det 
føles.

Sclerose gør mig ked af 
det, fordi ...
ens verden falder sammen, og 
man skal bruge ufatteligt mange 
kræfter på at bygge den op igen. 
Det kan tage mange år. Og du får 

det først bedre, når du lærer at leve 
med, at sclerose er et vilkår for dig 
nu. Når du først har fundet ud af 
det, så bliver det lettere oppe i dit 
hoved. Det giver en ro, at du bliver 
klar over dine begrænsninger. 
Når du vil gøre noget, du normalt 
har kunnet gøre før, så må du finde 
på noget andet og gøre det til nor
malen.

Gid jeg havde vidst noget 
før, at …
ingenting. Jeg tror, det er godt, at 
man ikke ved alt. Jeg havde ikke 
haft lyst til at få at vide, hvor 
hurtigt det kan gå ned ad bakke, 

hvis det gør det. De sidste tre år er 
det gået stærk, og hvis jeg havde 
vidst det for 10 år siden, så havde 
jeg været bange for at være nået 
dertil. Og så bliver man vanvittig.

Hvis jeg skulle give et råd til 
andre, ville jeg sige ...
lev livet, alt det du kan. Man skal 
gå til den, mens man er her. Jeg 
synes, jeg har gjort det. Jeg har 
haft et fantastisk godt liv – også 
med min sclerose. Der har været 
masser af problemer før, men i 
det store hele har det sgu været 
godt nok. Jeg ville ikke lave det 
om.

w

16.542
mennesker lever med sclerose 
i Danmark. I hvert blad kan du 
møde en af dem her.

Læs mere om Jesper på: 
scleroseforeningen.dk/

JesperAndersen

-

http://scleroseforeningen.dk/JesperAndersen
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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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MODERNE FERIEHUSE FOR ALLE
Lej et moderne feriehus i skole eller helligdags-
ferie, eller book et ophold udenfor højsæsonen. 
Besøg et af vores 34 fritliggende feriehuse og 10 
dobbelthuse beliggende i et charmerende natur-
område tæt på skov, hede og Grenaa by – og kun et 
stenkast fra en af Danmarks bedste badestrande.

*FERIEBY-LEGAT
Scleroseforeningen giver tilskud på 50% af 
huslejen for medlemmer med sclerose.

Se meget mere på 

www.dronningensferieby.dk
Eller ring 87 58 36 50

JUL/
NYTÅR
F.eks. 
3 nætter 

kr. 2.465,-*

LEJ ET FERIEHUS I 
DRONNINGENS FERIEBY 
I 2020/21*

DATO:
4/1 - 26/3
27/3 - 7/5
8/5 - 24/6
25/6 - 14/8
15/8 - 1/10
2/10 - 15/10
16/10 - 23/10
24/10 - 17/12
18/12 - 2/1 (2022)

PRIS PR. UGE: 
kr. 3.975,-
kr. 4.975,-
kr. 7.200,-
kr. 8.975,-
kr. 7.200,-
kr. 3.975,-
kr. 4.975,-
kr. 3.975,-
kr. 4.975,-

PRIS PR. DAG:
kr. 730,-
kr. 850,-
kr. 1.090,-

kr. 1.090,-
kr. 730,-
kr. 850,-
kr. 730,-
kr. 850,-

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

PRISER 2021*
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