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Martins gode humør fylder et rum 
med god energi, og man kan ikke 
undgå at blive inspireret af hans  
gejst og drivkraft. 
Redaktør Lea Pagh om at møde Martin Grangaard  
og hans servicehund, Ronja. Læs mere på side 6. 
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Shop til fordel for 
forskning 
Vidste du, at vi har en web-
shop fuld af T-shirts, tasker 
og drikkedunke? Du kan vise 
alle, at du støtter kampen for 
en verden uden sclerose, og 
samtidig give et økonomisk 
bidrag til Scleroseforenin-
gens arbejde og forskning 
i sclerose, når du køber en 
lækker T-shirt eller en af de 
andre flotte produkter. 

w Find produkterne her:  
www.sclerosefor-

eningen.dk/shop 

 ” Børn og unge tager ikke skade 
af at vokse op med en mor eller  
far, der har sclerose, men de  
skal ha’ luft, og der skal ord på. 
Og det bliver der et rum for nu.   
   
Nadia Buchard, leder af foreningens gratis psykolog- og 
socialrådgiverordning, om nyt tilbud til unge pårørende 

blev der samlet ind til forskning i sclerose gennem vores 
Julekampagne. Tak til alle jer, som lagde en hjælpepakke 
under træet til mennesker med sclerose i 2020. 

Deltagere til 
forsknings  projekt 
om livet med 
sclerose blandt 
mennesker på 65 
år eller ældre 
I de kommende tre år under-
søger Scleroseforeningen 
i samarbejde med Køben-
havns Universitet, hvordan 
ældre mennesker med 
sclerose oplever og hånd-
terer deres sygdom. I den 
forbindelse søger vi netop nu 
deltagere til projektet. Er du 
65 år eller over, og vil du eller 
en, du kender, hjælpe os med 
at blive kloge på livet med 
sclerose efter 65, så kan du 
læse mere om projektet på 
vores hjemmeside. 

w Læs mere her: 
www.sclerose-

foreningen.dk/aeldreprojekt 

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

Nyt tilbud til unge 
pårørende 
Træthed. Kort lunte. Nul energi. Det er 
ikke altid nemt at have en forælder med 
sclerose. Derfor lancerede Scleroseforenin-
gen i efteråret kampagnen #SnakSam-
menOmSclerose, hvor pårørende unge 
kan mødes og snakke sammen via Google 
Hangout med støtte fra en fagperson. 

”Børn og unge tager ikke skade af at 
vokse op med en mor eller far, der har 
sclerose, men de skal ha’ luft, og der skal 
ord på. Og det bliver der et rum for nu,” 
siger rådgivningschef i Scleroseforeningen 
Nadia Buchard, som leder foreningens gra-
tis psykolog- og socialrådgiverordning. 

Kampagnen er blevet til med midler fra 
helhedsplanen ”Et godt liv med sclerose”, 
der blandt andet har fokus på mere støtte 
af pårørende børn og unge. 

w Læs, om det er noget for dig, på:  
www.snaksammenomsclerose.dk 

1.959.019 kroner
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VÆRD AT VIDE

Flere penge 
til Sclerose-
hospitalerne  
i 2021 og 2022 
De næste to år vil Sclero-
sehospitalerne modtage 
en merbevilling på i alt 
22,6 millioner. Det sker 
som del af en aftale, der 
blev indgået blandt et 
flertal af partierne i Folke-
tinget den 24. november 
2020, hvor partierne bag 
aftalen blev enige om at 
fordele reserven på social-, 
sundheds- og arbejds-
markedsområdet, som 
har erstattet den tidligere 
satspulje. 

w www.sclerose
foreningen.dk/  

merbevilling

Heidi Visby, 
ledende  

ergoterapeut 
 på Sclerose-
hospitalerne  

i Danmark. 

Mange kender sikkert det, at hverdagen til tider 
kan være svær at overskue. Der er mange bolde i 
luften, man skal huske mange ting, og det kan være 
svært at bevare overblikket. Nogle gange kan tanker 
omkring hverdagen kombineret med tanker omkring 
sygdommen komme til at fylde rigtig meget. Når 
tankerne fylder meget, er det sværere at bevare 
overblikket over det, man skal have gjort, og også få det 
udført. Man kan blive helt overvældet af alt det, man 

gerne vil kunne, og hvad man i virkeligheden kan.  
  

1. Skab overblik over hverdagens aktiviteter ved at 
bruge kalender, enten i papir- eller elektronisk form. 
Du kan også lave et ugeskema med dine aktiviteter/ 
opgaver og familiens. Kategoriser dine hverdagsopgaver 
i "skal gøres" og "kan gøres". Det, der "kan gøres", kan 
vælges fra, når der er for mange bolde i luften. 

 

2. Definer, hvad det vigtigste er for dig. Det, der 
er det vigtigste for dig, er ofte også det, der giver dig 
energi og glæde. For eksempel hvis det er vigtigt 
for dig at have aktiviteter uden for hjemmet, og det 
gør dig glad, men også udtrætter dig, så overvej, om 
andre aktiviteter er "skal"- eller "kan"-aktiviteter. Måske 
vasketøjet eller andre aktiviteter kan vente? 

 

3. Bed om og tag imod hjælp. Det kan være ganske 
grænseoverskridende at bede om eller tage imod 
hjælp til praktiske opgaver, til at få snakket om det 
svære med mere. De første 10 gange, man tager imod 
hjælp, er de sværeste! At tage imod hjælp kan give dig 
positiv oplevelse af overskud og overblik i hverdagen. 

ERGOTERAPEUTENS 
HJØRNE 

3
GODE  
RÅD 

Kom med og gå for en 
verden uden sclerose! 
 
YOU GO GIRL er kommet for at blive. Hele maj 2021 vil vi igen sammen 
sætte fokus på, at 2/3 af alle danskere med sclerose er kvinder: 

”Lige nu tænker vi alle kreative løsninger for at skabe et event, der pas-
ser til den virkelighed, vi befinder os i til maj. Men en ting er sikkert: Vi 
skal gå for en verden uden sclerose,” siger chef for events og strategiske 
partnerskaber i Scleroseforeningen Mette Hjulmand Leonhard-Hjorth. 

w Læs, om det er noget for dig, på: www.scleroseforeningen.dk/  
yougogirl
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MENNESKER

Ronja skulle egentlig 
have været en udstil-
lingshund, men på 
grund af en hvirvel i 
hendes pels blev hun 
i stedet for uddannet 
til servicehund.
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E n hund er menneskets bed-
ste ven, siger man. Og for 
37-årige Martin Grangaard, 

der har haft sekundær progres-
siv sclerose i tæt på tyve år, er 
det i hvert fald en sandhed. Hans 
servicehund, Ronja på 14 år, der 
er trænet til at hjælpe mennesker 
med handicap, er ved Martins side 
hver dag. 

”Hun hjælper mig på de dage, 
der er dumme. Så samler hun ting 
op, jeg taber på gulvet, og hun 

hjælper mig med at få skoene og 
vanterne af,” fortæller han. 

Men for Martin er Ronja mere 
end bare en hund, der hjælper ham 
med praktiske gøremål. Hun er 
hans følgesvend, der har fulgt ham 
i mere end 12 år i tykt og tyndt, og 
som er med ham overalt. 

En servicehund har nemlig også 
en anden og lige så vigtig funktion, 
fortæller Martin. Han beskriver 
sig selv som genert, men griner 
samtidig og siger, ”at ironi kan 

For Martin Grangaard er servicehunden Ronja  
mere end bare en hund. Ronja er hans følgesvend 
og en isbryder, når han møder nye mennesker  
– og så hjælper hun ham på dårlige dage. 

MIG OG MIN 
SERVICEHUND 
HVEM? HVAD? HVOR? 
Martin Grangaard og 
hans 14 år gamle ser-
vicehund, Ronja. 

Ronja hjælper Martin 
med små opgaver, men 
er også en følgesvend 
og en social isbryder. 

I Lov uden for Næstved, 
hvor Martin bor med 
sin kone Betina. 

Af Lea Pagh • Foto: Jonas Pryner 
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forekomme”. Dog hjælper Ronja 
også med at skabe kontakt til andre 
mennesker. 

”Hun er en isbryder, når jeg 
møder nye mennesker. Alle vil 
gerne tale med en sød hund, og 
man har altid et emne at tale med 
andre mennesker om. Når folk 
møder mig, ser de heller ikke mit 
handicap som det første, de ser i 

stedet Ronja og taler med hende, og 
på den måde har jeg også nemmere 
ved at komme i snak med andre.” 

Ronja er en ældre hund, og det 
kan godt mærkes på niveauet af 
hendes service, fortæller Martin 
grinende. Egentlig skulle hun nok 
på pension. 

”Og det er hun også på en måde, 
for jeg bruger hende nok mest 

til selskab i dag. Men det er også 
vigtigt for mig. Den dag, hun ikke 
er her mere, ja, det bliver tungt. Så 
vil hun blive meget savnet,” siger 
Martin vemodigt. 

Martin, der er meget aktiv 
blandt andet i Scleroseforeningens 
Social- og Handicapudvalg samt 
lokalafdelingen i Næstved, har 
tidligere siddet i kørestol i 2½ år, 

Ronja hjælper 
Martin med at 
tage for eksem-
pel hans hand-
sker af, når han 
kommer hjem.

MENNESKER
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w Du kan læse mere om  
Martin Grangaard her:  

www.sclerose foreningen.dk/  
Martingrangaard

og der opstod ideen om at søge en 
servicehund. 

I dag har Martin takket være 
medicin fået gangfunktionen til-
bage, så han kan gå et par hund-
rede skridt på en god dag. Men 
Ronja bliver ved hans side. 

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

Når Ronja ikke 
har sin vest på, 
holder hun fri 
– og så elsker 
hun at blive 
nusset. 

Det tager halvandet år for en hund at blive 
uddannet til servicehund. Når Ronja har 
sin vest på, ved hun, at hun er på arbejde. 
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Af Gitte Rudbeck • Illustration: Lotte Andkilde 

Størstedelen af mennesker med sclerose forlader 
arbejdsmarkedet få år efter deres diagnose.  

For mange føles det som et tab. Men hvorfor betyder 
det så meget for os, hvad vi beskæftiger os med?  

Og hvordan finder vi ny mening og identitet  
i livet efter arbejdslivet? 

TEMA 
OM  

ARBEJDSLIV 
OG 

IDENTITET 
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Vores forhold til arbejde handler ikke kun 
om at få brød på bordet, men i høj grad også 
om vores identitet. Derfor er det så hårdt for 
os, når vi ikke længere kan det samme som 
før og måske helt må opgive arbejdslivet. 
Det forklarer forfatteren til en ny rapport om 
arbejdslivet med sclerose. 

Derfor er arbejde så vigtigt for vores identitet

HVORFOR 
ER DET SÅ 
SVÆRT IKKE 
AT KUNNE 
DET SAMME 
SOM FØR? 
 
”Der er et stigma forbundet med 
ikke bare at være syg, men også 
med ikke at have et arbejde, fordi 
arbejde er så tæt knyttet til vores 
forestilling om succes. Når man 
så bliver diagnosticeret med en 
kronisk sygdom i en alder, hvor der 
er fokus på arbejde og familieliv og 
det at være aktiv i samfundet, så 
rykkes der ved ens selvforståelse,” 
fortæller Helle Max Martin. Hun 
uddyber: 

”Det ikke at kunne fortsætte 
med at arbejde som før er noget, 
der bliver oplevet som et tab – ikke 
bare af muligheder, men også af 
den person, man har været hidtil. 
Og det gør, at man faktisk skal til 
at gentænke sig selv og finde en ny 
måde at bygge sin identitet op på.” 

Nogle af de interviewede med-
arbejdere med sclerose i Helle Max 
Martins rapport omtaler da også 
arbejdslivets ophør som en form 
for livsafslutning: 

”Jeg skal så lige hilse og sige, at 
det der med at gå på førtidspen-
sion, det er lidt mærkeligt. Altså 
det der med at så er der ikke brug 
for dig længere. Altså det er sgu 
mærkeligt, men det kan du jo 
ikke forberede dig på eller sådan.” 
(mand, 41 år).

HVORFOR ER  
ARBEJDE SÅ VIGTIGT 
FOR VORES IDENTITET? 
 
”Man kan sige, at vi i vores samfund måler succes, i forhold 
til hvad vi opnår på arbejdsmarkedet,” forklarer antropo-
log og ph.d. Helle Max Martin. Hun er chefanalytiker ved 
Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og 
udgav i efteråret rapporten ”Arbejdsliv med sclerose”. 

Rapporten bygger på interview med mennesker med 
sclerose og med arbejdsgivere. Dens formål er at undersøge, 
hvilke faktorer der hæmmer og fremmer mulighederne for 
at blive på arbejdsmarkedet for mennesker med sclerose. 
For ny forskning viser, at 7 år efter dia gnosen forlader langt 
de fleste med sclerose arbejdsmarkedet helt. Og det kan 
opleves som et stort tab for mange. Helle Max Martin forkla-
rer hvorfor: 

”Arbejde og uddannelse signalerer udadtil, hvem vi er. Så 
det at gå på arbejde er noget, der understøtter vores selv-
værd og selvforståelse. På arbejdet kan vi bruge nogle af alle 
de faglige og personlige sider af os selv, som vi synes, vi kan 
bidrage med, og på den måde bliver arbejde – ud over at 
det selvfølgelig giver brød på bordet – rigtig vigtigt for vores 
identitet.” 

TEMA: ARBEJDSLIV OG IDENTITET
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Derfor er arbejde så vigtigt for vores identitet

NYE 
PRIORITETER 
 
Samtidig giver sygdommen også 
plads og anledning til at overveje, 
hvad der er vigtigt i livet, understre-
ger Helle Max Martin. 

”Det gode er så, som det fremgik 
hos mange af dem, vi talte med, at 
mange får øjnene op for, at de har 
brugt rigtig meget energi på deres 
arbejde, og når de så pludselig er 
nødt til at prioritere, hvad de bruger 
deres kræfter på, så ved de faktisk 
godt, hvad der er det allervigtigste. 
Og typisk er svaret jo familien og 
de nære relationer. For nogle kom-
mer det på bagkant af et forløb, 
hvor de måske har givet sig selv alt 
for meget, fordi de skulle prøve at 
holde trit med et arbejdsliv, som de 
slet ikke magtede længere, og det 
er så gået ud over familien. På et 
tidspunkt kan man så se det, og 
det bliver klart, at man ikke kan 
opretholde det her arbejdsliv og 
samtidig være noget for dem, 
man virkelig holder af.” 

Du kan se hele rapporten 
”Arbejdsliv med sclerose” her:  

https://www.vive.dk/da/udgivel-
ser/arbejdsliv-med-sclerose-15203/ 

Fakta om arbejds-
tilknytning og sclerose: 
Der går i gennemsnit 5 år fra  
dia gnose til fleksjob og 7 år fra  
diagnose til førtidspension.  
Kilde: VIVE, september 2020.

https://www.vive.dk/da/udgivel-ser/arbejdsliv-med-sclerose-15203/
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Stefan Czartoryski var 35 år og 
på barsel med sin førstefødte, da 
hans sclerose brød ud og på kort 
tid ændrede livet. Han gik fra en 

karriere med fuld fart på til ingenting 
at kunne, og han kom aldrig tilbage 
på arbejdsmarkedet. Fem år og flere 

arbejdsprøvninger senere fik han 
førtidspension. Først da fik han ro og 

overskud til en ny start. 

 Af Gitte Rudbeck • Foto: Carsten Bundgaard 

Falden komet. 
”’Du var jo en komet,’ var 

der her for nylig en fag-
fælle, som sagde til mig.” Sådan 
lyder Stefans svar på spørgsmålet 
om hans arbejdsliv, før han fik 
sclerose. ”Det blev jeg sgu’ lidt rørt 
over,” tilføjer han. 

Han var psykolog, og han havde 
et drømmejob på det psykiatriske 
hospital Sct. Hans ved Roskilde. 
Direkte adspurgt, hvordan det 
var at sige farvel til alt det, svarer 
Stefan: 

”Det er da et kæmpetab! Som 
jeg sagde til den psykolog, der 
kaldte mig en komet, så synes jeg 
eddermame, at jeg er en udbrændt 
komet eller en falden komet, i for-
hold til hvad jeg kunne.” 

Adgangsbilletten til igen at 
arbejde med det felt, der interesse-
rer ham så brændende, blev over-
raskende nok en førtidspension. 

Kæmpe lettelse 
”Det var rart!” lyder Stefans 
prompte svar på, hvordan det var 
endelig at få førtidspension: ”Det 
var ligesom, at vi sagde, at nu 
trykker vi på pause, nu kunne jeg 
få ro. Ro for flere arbejdsprøvnin-
ger, ro for flere undersøgelser.” 

Arbejdsprøvning efter arbejds-
prøvning havde vist en stærkt 
begrænset arbejdsevne, og til sidst 

Stefan 
fik ro og 
overskud 

til ny 
start 
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blev Stefan afprøvet 2 x 45 minut-
ter om ugen som besøgsven for en 
dement dame på et plejehjem. 

”Jeg kunne ikke gå særlig langt 
og blev kørt med taxa til og fra ple-
jehjemmet, hvor jeg skulle sidde og 
snakke med en gammel dame, der 
fra gang til gang ikke kunne huske 
mig. Arbejdsprøvningen viste, at 
min koncentration holdt maksi-
mum en time. Så var jeg helt fær-
dig. Så det var en kæmpe lettelse 
at få lukket døren til alt det,” lyder 
Stefans kommentar. 

Hvad så nu? 
Fem år efter førtidspensionen er 
kræfterne stadig lige små. Men 
roen, der faldt på med førtidspen-
sionen, har gjort det nemmere at 
koncentrere sig – og til at orientere 
sig på ny. 

I dag er Stefan 45 år og inde-
haver af Psykologens bord. Det er 
navnet på hans klinik, som han 
lidt efter lidt fandt overskud til at 
etablere efter førtidspensionen. 
Det startede med at få oprettet en 
hjemmeside. Med Stefans egne ord 
er det mest en hobbyvirksomhed, 
for klienterne er ikke mange. Han 
kan maksimalt klare to samtaler 
med klienter om ugen. Efter nogle 
år blev han af en anden psykolog 

Jeg fik tiden med 
mig i stedet for 
imod mig, da jeg fik 
førtidspension. 

foreslået at supervisere unge psy-
kologer på vej mod autorisation. 

”Nye muligheder opstod, da jeg 
fik tid og ro til at sige ‘Hvad så?’ 
siger Stefan og nævner endnu en 
vigtig ting: 

”Det gør også en forskel at have 

lært sygdommen bedre at kende og 
være blevet bedre til at prioritere, 
hvordan jeg bruger mine kræfter. 
Som en af Scleroseforeningens 
psykologer sagde: ‘Det nye sort, det 
er energiadministration, og det skal 
I virkelig lære at arbejde med.’” 

Stefan har åbnet en psykologklinik, hvor han har maksimum to samtaler om ugen. 

TEMA: ARBEJDSLIV OG IDENTITET
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Information og gode råd til dig, der 
har progressiv multipel sclerose, eller 
er pårørende til en med progressiv 
multipel sclerose.

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

DK/MS/1806/0016/Juni 2018

SÅ FÅ HJÆLP PÅ
www.progressivsclerose.dk

HAR DU  
PRIMÆR PROGRESSIV MULTIPEL SCLEROSE?

Unbranded PPMS ann_A4.indd   1 18/06/2018   14.05

ANNONCE
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Et kæmpestort tab, 
men også en lettelse 
og en ny start 
Overgange i livet kan være svære. Overgangen til førtidspension er ingen 
undtagelse, og mange opsøger Scleroseforeningens psykologer, når det sker 
for dem. Her får du psykologernes råd til, hvordan du kan komme godt videre 
efter arbejdslivets ophør. 

Den sidste rest af  
raskhed 
”Det er en lettelse, at man 

ikke længere skal ‘spille rask’, 
presse sig selv hele tiden og lade, 
som om man kan noget, man  
ikke længere magter,” fortæller 
Karen Elisabeth Jaspers, der er 
psykolog og faglig koordinator  
for psykologordningen i Sclerose-
foreningen. 

”Men det er også et tab, når 
arbejdslivet stopper. For arbejdet 
har været med til at fastholde en 
identitet som ‘rask’, og den identi-
tet kan ikke længere opretholdes, 
når man får en førtidspension.” 

Altså kan det føles, som om den 
sidste rest af ”raskhed” forsvin-
der, og som om sygdommen rykker 
nærmere og fylder mere, når man 
får en førtidspension, forklarer 
psykologen og understreger, at 
følelsen af tab, tomhed og lettelse 

ofte går hånd i hånd og kan være 
der samtidig. 

Ro til en ny start 
Men førtidspensionen kan også 
være med til at få sygdommen til 
at fylde mindre. Den kan give den 
nødvendige ro og frigive ressour-
cer, som kan bruges til at skabe en 
ny hverdag, hvor der ikke kun er 
plads til pligter og hvile, men også 
er overskud til mere lystbetonede 
aktiviteter. 

”For når man får en førtidspen-
sion, så er det, fordi der ikke er 
noget overskud tilbage i et liv, hvor 
man bruger alle sine ressourcer 

på at blive på arbejdsmarkedet og 
måske skal bruge al sin fritid på at 
restituere,” forklarer psykologen 
og fortsætter: 

”Der er en tid, hvor man skal 
bearbejde det tab, det er ikke 
længere at have et arbejdsliv, men 
samtidig er det vigtigt, at man lige 
så stille begynder at opbygge en 
ny hverdag med et nyt indhold, der 
passer til de kræfter, man har, og 
som giver mening for en.” 

ARBEJDSLIV OG IDENTITET



RÅD 1:   
Sæt dig små mål hver dag 

Man skal give sig selv lov til at sørge over tabet af arbejdslivet. Men ikke 24 timer i døg-
net, for så kan følelsen af tab og tomhed tage magten fra én. Derfor er det vigtigt at sætte 
sig små mål for hver dag. Målene skal være konkrete, overskuelige og lige til at gå til. Det 
kan være at ringe til sin søster, skrive en mail, komme ud og få frisk luft, drikke en kop 
kaffe med naboen. Det vigtige er, at man får sat nogle mål og får dem gennemført. For det 
giver en følelse af tilfredshed, når man gennemfører noget, som man har sat sig for, og 
det vil lidt efter lidt hjælpe dig med at bygge et nyt indhold i tilværelsen op. 
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 Af Gitte Rudbeck • Illu: Lotte Andkilde 

3 RÅD
OM LIVET PÅ 
FØRTIDSPENSION 

RÅD 2:
Lær at glide af på spørgsmål 
Hvem har ikke prøvet at møde nye mennesker og som det første 
blive spurgt: ”Hvad laver du så?” Underforstået: Hvilket arbejde 
har du? Det kan være rigtig svært, når man ikke længere har et 
arbejdsliv i en relativt ung alder, og det måske ikke kan ses på 
én, at man er syg, og man føler, man skal ud i en længere forkla-
ring, hver gang man møder nye mennesker og får spørgsmålet. 
Men det behøver du ikke. Svar i stedet på, hvad der optager dig, 
og hvad du bruger din tid på lige for tiden, og fortæl om det. 
Alternativt kan du glide af på spørgsmålet og kort fortælle, at du 
er syg og har en masse skavanker, men at det kan du fortælle om 
en anden gang. 

RÅD 3:   
Søg hjælp, hvis 
du ikke kan 
få bugt med 
meningsløsheden 
Føler du, at tomheden 
og meningsløsheden har 
grebet dig på en måde, 
hvor det har taget magten 
fra dig og måske gjort dig 
deprimeret eller angst, 
så søg hjælp! Overgange 
i livet er svære for alle 
mennesker. Tit og ofte skal 
der bare et par samtaler til 
for at få situationen vendt 
og låst op. Sclerosefor-
eningens psykologtilbud er 
der for det samme.



VI KÆMPER FOR 
Bedre retssikkerhed  
for mennesker med 
sclerose 

1. Hvad er 
problemet? 
Det er kommunerne, der 
behandler sager angående 
sociallovgivningen. Det kan 
være sager, hvor et menneske 
med sclerose søger om hjælp 
til for eksempel merudgifter 
eller hjælp i hjemmet på grund 
af nedsat funktionsevne. 
Lovgivningen siger ret klart, 
at mennesker med handicap 
skal kompenseres, så de lever 
et liv på lige vilkår med andre. 
Men vi oplever år efter år et 
meget højt antal problemati-
ske afgørelser over for vores 
medlemmer. Det skyldes fejl-
agtig sagsbehandling i kom-
munerne, fejlfortolkninger af 
loven, forkert brug af kvali-
tetsstandarder, og afgørelser, 
der træffes uden egentlig vur-
dering af den enkeltes behov. 
Når sagerne – med hjælp fra 
vores socialrådgivere – ankes 
til Ankestyrelsen, så vinder 
vi 65 procent af sagerne. Når 
kommunerne gang på gang 
IKKE lever op til loven, må det 
bero på mere end uvidenhed. 
De træffer forkerte afgørel-
ser, og de sparer penge, mens 
sagen venter i ankesystemet.  

3. Hvad gør vi? 
Gennem de sidste 10 har vi 
problematiseret retssikkerhe-
den for mennesker med sclerose 
i Danmark. Vi har mødtes med 
politikere, vi har haft det som 
hovedtema på folkemøder, vi 
har haft sager i medierne, og 
vi har samarbejdet med Advo-
katrådet og med vores søster-
organisationer og med Danske 
Handicaporganisationer, der 
oplever det samme, som vi 
oplever. Vi er med alle de steder, 
hvor det er muligt at blive hørt, 
og vi sidder med i rådgivende 
organer. Vi samarbejder med 
et hav af andre organisationer, 
og vi er parate til retssager mod 

kommuner, der ikke over-
holder loven. Vi stopper 
ikke.  

2. Hvad   

 mener vi? 
Set fra Scleroseforeningens side 
fejler lovgivningen ikke noget. 
Serviceloven og FN’s handicapkon-
vention sætter klare rammer for, 
hvordan man bliver kompenseret 
for sit handicap. Men vi oplever, at 
lovgivningen ikke bliver efterlevet. 
Når kommunerne ikke efterlever 
lovgivningen, så må Folketinget 
gribe ind og tvinge kommunerne 
til at følge loven. Vi mener, det 
er udtryk for kynisme i kommu-
nerne, og at det selvsagt er et brud 
på retssikkerheden for mennesker 
med sclerose. Ligesom Advokat-
rådet mener vi, at der er mange 
ting at gøre. Tre konkrete eksem-
pler: Opsættende virkning – mens 
sagen behandles, har 
en klage opsættende 
virkning. Kompen-
sation – der bør 
gives økonomisk 
kompensation i 
tilfælde, hvor 
borgere får frata-
get for eksempel 
hjemmehjælp, som 
senere bliver givet 
tilbage af Ankesty-
relsen. Hurtig sags-
behandling – sager 
tager i dag ofte op til 
et år at føre i Anke-
styrelsen. 

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

w Du kan løbende læse  
mere om sagen på vores 

hjemmeside:  
www.sclerose foreningen.dk
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MÆRKESAG Af Peter P. Christensen • Illu: Mostphoto 
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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.

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

God lyttelyst! 
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Sidste år mødtes 2.500 danskere over en lækker middag, da MS Middag 
havde premiere. Hjemme hos familien Christensen i Try havde Louise 
inviteret fem veninder til middag, hvor der også blev tid til en snak om 
livet med sclerose.

 

Snart sætter vi os igen til bords for en 
verden uden sclerose 

MS MIDDAG 2021
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så det gik supergodt. Selv om jeg 
selv spiste med, var det nemt at 
være vært, og jeg endte ikke med 
at stå ude i køkkenet hele afte-
nen,” fortæller en glad Louise, som 
var heldig at få en smule hjælp fra 
sin 11-årige søn, så suppen ikke 
brændte på. 

MS Middag er en mulighed 
for at tale om sclerose 
Louise fik diagnosen sclerose i 
2006, men mistanken var der 
allerede et par år før, da hun var 24 
år og ved at uddanne sig til veteri-
nærsygeplejerske. Nu arbejder hun 
på nedsat tid på et dyreinternat, 
for sygdommen udfordrer hende 
hver dag. Men hun prøver ikke at 
lade den fylde for meget. 

”Jeg er vestjyde, så jeg taler ikke 
så højt om min sygdom. Det skal 
hales ud af mig. MS Middag har 
derfor også været en oplagt mulig-
hed for mine veninder til at spørge 
ind til mig og min sygdom – og det 
var jeg glad for, at de gjorde.” 

MS MIDDAG 
MS Middag er et gratis middagskoncept, hvor 
du som vært kun skal stille din tid og dit hjem 
til rådighed for dine heldige gæster – og for en 
verden uden sclerose. 

MS Middag blev afholdt for første gang i 
2020 og vender tilbage i 2021. 

w Læs mere om MS Middag på  
www.scleroseforeningen.dk/msmiddag 

En lørdag i februar 2020 satte 
seks veninder sig til bords 
i villaen på Hedegårdsvej i 

den lille nordjyske by Try. Den ene 
veninde havde inviteret de fem 
andre og dækket middagsbordet 
med datterens dekorative træfi-
gurer. Det blev en rigtig god aften 
med snak, hygge og god mad. 

Snart sætter vi os igen til bords for en 
verden uden sclerose

Af Kathrine Sylvester • Foto: Cathrine Ertmann

”Jeg elsker at have gæster, og jeg 
elsker at gøre noget ud af maden 
og blive udfordret,” siger den 

gæstfrie vært Louise Christen-
sen, som synes rigtig godt om MS 
Middag- konceptet, fordi det både er 
udfordrende og nemt. 

”Indkøbslisten var overskuelig, 
og al maden kunne laves dagen før, 

Både Louises 
søn Mikkel og 
datteren Lærke 
er søde til at 
hjælpe mor i 
køkkenet. 

Vi har mere end 
nogensinde brug 
for at samles, når 
corona er ovre.  
MS Middag er en 
oplagt mulighed 
for på sikker vis  
at skabe gode,  
fælles oplevelser  
i kampen mod 
sclerose. 
 
Klaus Høm  
Direktør, Scleroseforeningen 

http://www.scleroseforeningen.dk/msmiddag
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Støttet af nære og fjerne 
Der var rigtig stor opbakning til 
middagene, da MS Middag for 
første gang rullede over landet 
sidste år. Med 300 middage og 
2.500 gæster lykkedes det at samle 
450.000 kroner ind til forskning i 
sclerose. 

Louise fik den idé at fortælle om 
sin middag på Facebook, og det fik 
både nære og fjerne bekendtskaber 
til at støtte hendes indsamling, der 
endte på flotte 4.000 kroner. 

”Når folk, man ikke har set i ti 
år, donerer 50 eller 100 kroner, er 
det bare så flot. Jeg bliver helt rørt 
ved tanken: Gud, er der nogen, der 
bekymrer sig om mig?” 

Give noget tilbage 
Louise ser også MS Middag som en 
oplagt måde at give noget tilbage 
på til de mennesker, som så ofte 
hjælper hende, når hun og fami-
lien har brug for det. Sidste år var 
det veninderne, som blev forkælet 
med en god middag hjemme hos 
Louise, men måske det bliver hen-
des ”søde gamle forældre” i år: 

”Det seneste år har været ekstra 
udfordrende med mange attak-
ker, og i tre måneder har mine 
forældre faktisk boet hos os for 
at hjælpe mig og særligt min søn, 
som har autisme og skulle starte 
ny skole, samtidig med at jeg ikke 
kunne køre bil, fordi jeg var ramt på 
synet.” 

Trods det vil Louise rigtig gerne 
holde middag igen, når MS Middag 
afholdes for andet år i træk: 

”Det er så nemt at gå til, og 
alle kan være med. Det kræver 
kun, at man vil sætte tiden af til 
at lave middagen, og har lyst til at 
sætte sig til bords med sine søde 
gæster.” 
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MS MIDDAG 2021

MS Middag afholdes i hele landet - og du kan også 
være med. Bliv vært og modtag din gratis velkomst-
pakke, som indeholder:  
 
·   Opskrifter og alt, hvad du skal vide for at lave  

en lækker 3-rettersmenu  
 

·    Gavekort til REMA 1000, som dækker de indkøb , 
der skal til for at lave mad til 8 personer  
 

·    Guide og gode råd til, hvordan du kan afholde 
din MS Middag.   
 

MS Middag-pakken giver dig mulighed for at 
 invitere venner, familie eller naboer til en unik 
spiseoplevelse hjemme hos dig.
 
Meld dig som vært nu og få din pakke på 
www.scleroseforeningen.dk/msmiddag 

Når jeg er ved at 
synke sammen af 
træthed, kommer 
min datter og siger: 
”Jeg ved lige, hvad 
du mangler. Du 
mangler en kram-
mer.” Og det kan 
man jo ikke stå for 
som mor. 
Louise Christensen 

Når Louise  
holder MS 
Middag i år, 
skal børnene 
være endnu 
mere med  
– hvis de har 
lyst, siger hun. 

MS Middag 
er tilbage i 2021



Konsultationen er ét klik væk. Sådan oplever 
flere patienter det, efter at telemedicin er 
boomet under Covid-19-pandemien. Men hvad 
er telemedicin, og hvornår kan det bruges? 

For få år siden begyndte 
telemedicin at vinde indpas 
i sygehusvæsenet, og blandt 

scleroseklinikkerne var Aalborg en 
af de første til at se store mulighe-
der i de digitale løsninger. 

Manglen på læger i afdelingen 
gjorde, at telemedicin, hvor neuro-
loger fra andre steder i landet kunne 
træde til, lød som en løsning. Men 
hvad er telemedicin overhovedet?  

Pandemien 
sætter skub  
i telemedicin 

”Vi ved, at telemedicin kan være attraktivt for nogle 
patienter, fordi de kan være udfordret i at forlade 
deres hjem eller i at skulle indlægges i en eller to uger. 
I stedet vil de blive henvist til et webbaseret forløb.” 
Louise Hovald Nørgaard, ergoterapeut på Sclerosehospitalerne

Behandling på afstand 
Telemedicin er en række digitale 
muligheder, som blandt andet 
kan bruges til at diagnosticere, 
behandle, følge op på og kommuni-
kere med patienter eller pårørende. 
Det kan spare både tid og ressour-
cer hos sundhedspersonalet og for 
dig, der slipper for hospitalsbesø-
get, fordi et klik og en samtale på 
skærmen kan være nok. 

Og der er i den grad sparket gang i 
de telemedicinske muligheder, efter 
at Covid-19-pandemien slog sig løs 
i Danmark for præcis et år siden. To 
af de steder, som allerede er godt 
i gang, og som har store ambitio-
ner med de digitale redskaber, er 
Sclerosehospitalerne i Ry og Haslev. 
Det fortæller Louise Hovald Nør-
gaard, som er projektleder og ergo-
terapeut på Sclerosehospitalerne. 
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FORSKNING 



[Telemedicin] 
er digitale redskaber, der kan benyt-
tes i mange forskellige sammen-
hænge. Det åbner blandt andet op 
for onlinekonsultationer mellem 
behandler og patient og kan også 
bruges til at følge og justere en 
behandling mellem hospitalsbesøg. 

w Se hele vores ordbog på 
www.sclerose foreningen.dk/ 

scleroseordbog 

”Vi har i længere tid haft tan-
ker om, hvordan vi kunne bruge 
mulighederne i vores arbejde. Men 
da Sclerosehospitalerne måtte 
lukke ned på grund af corona, blev 
processen virkelig skubbet i gang.”    

Over skærmen 
På kort tid blev personalet på 
Sclerosehospitalerne oplært i at 
arrangere videomøder, og arbejdet 
med, hvordan mulighederne bedst 
kan udnyttes, blev sat i gang. 

”Der er flere situationer, hvor 
det kan give rigtig god mening 
at bruge de digitale muligheder. 
Blandt andet har vi gennemført 
nogle succesfulde ambulante for-
løb over skærm. Lige nu arbejder 
vi også på at få designet et helt 
webbaseret 1.-gangsforløb, som vi 
kan tilbyde i år,” fortæller Louise 
Hovald Nørgaard og forklarer: 

”Vi ved, at det kan være attrak-
tivt for nogle patienter, fordi de 
kan være udfordret i at forlade 
deres hjem eller i at skulle indlæg-
ges i en eller to uger. I stedet vil 
de blive henvist til et webbaseret 
forløb,” forklarer Louise Hovald 
Nørgaard. 

Mere ekspertise på 
hjemmebesøg 
Også i det fysiske møde med 
patienter, der har sclerose, vur-
derer Louise Hovald Nørgaard, at 
telemedicin kan noget særligt. 

”Når jeg er på hjemmebesøg 
som ergoterapeut, og patienten har 
en problematik, som ikke er mit 
område, kan jeg hurtigt trække 
den ekspertise ind i mødet ved et 
videomøde med en kollega, der 
sidder på Sclerosehospitalet, som 
så kommer med på et virtuelt 

besøg hos patienten. Vi arbejder 
også på, at man også på hjemme-
besøget kan inddrage den eksper-
tise gennem de film om forskellige 
emner, vi er ved at lave,” siger hun 
og tilføjer: 

”Det kan også bruges, hvis man 
er på hjemmebesøg, og overskud-
det er sluppet op hos patienten. Så 
kan vi aftale, at resten af kon-
sultationen foregår på et andet 
tidspunkt over skærm, så man får 
mest muligt ud af det.” 

w Har du kommentarer til 
artiklen? Skriv til: 

sba@scleroseforeningen.dk
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Af Sara Bangsbo • Illustration: Mostphotos
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FORMÅLET MED MIN 
FORSKNING ER ... 
som det første nogensinde at 
undersøge fysisk træning som 
en supplerende behandlings-
strategi tidligt i sygdomsfor-
løbet med sclerose. Vi ved fra 
medicinsk forskning, at en tidlig 
behandlingsindsats forbedrer 
langtidsprognosen for sygdoms-
udviklingen. Men på trods af tidlig 
medicinsk indsats oplever nogle 
personer med sclerose stadig 
sygdomsaktivitet og udvikling af 
symptomer. Derfor er det inte-
ressant at undersøge eventuelle 
supplerende behandlingsmulighe-
der – såsom fysisk træning. 

INDTIL VIDERE ... 
har forskningsprojektet været 
undervejs i de sidste 2 år. Det er et 
omfattende projekt, og vi afslut-
tede de sidste forsøgsdeltagere i 
efteråret 2020. Jeg ser meget frem 
til at begynde at analysere på alle 
de indsamlede data, så vi kan dele 
resultaterne med jer.  

SCLEROSEFORENINGENS 
ØKONOMISKE STØTTE ER ... 
afgørende for, at vi har kunnet 
afvikle vores forskningsprojekt 
og for genereringen af ny vigtig 
viden, som kan gavne mange med 
sclerose. 

Navn: Morten Riemenschneider 
Stilling: Ph.d.-studerende 

[supplerende 
behandlingsstrategi] 
er en behandling, som kan have 

en effekt, og som kan tages 
eller udøves i kombination med 

anden/andre behandlinger. 

Hvert år uddeler 
Scleroseforeningen 

15 
millioner kroner 

til forskning. 

3
HURTIGE 

Computer eller pipette? 
Den er svær, da begge dele er 

værktøjer, jeg bruger i mit  
projekt. Men som koordinator  
af et projekt, der foregår seks 
forskellige steder i landet, er 

min computer helt afgørende. 

Bil eller cykel? 
Jeg er vel træningsfysiolog, så 

der er ingen tvivl der. Cykel. 

Biograf eller teater? 
Hvis jeg skulle vælge min næste 
oplevelse, vil jeg vælge teateret. 
Der er en dejlig atmosfære og 

nerve i et teater. 

Ingen andre har undersøgt det,  
Morten gør 

MØD EN FORSKER Af Sara Bangsbo • Foto: Ninett Rohde Brandt 

Har du kommentarer til artiklen? Skriv til sba@scleroseforeningen.dk 
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SCLEROSEHOSPITALERNE 
ER FOR ALLE MED SCLEROSE 

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. 

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

”

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

Annoncer til Sclerosehospitalerne Godkendt.indd   1 07/06/2019   10.20
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Sclerosemedicin lindrer 
coronavirus – eller hvad? 
Det lyder næsten for godt til at være sandt. Men lige nu er forskere 
i gang med at undersøge, om nogle typer af sclerosemedicin – her-
iblandt Interferon, Aubagio og Tecfidera – kan virke hæmmende på 
coronavirus og bruges som behandling, hvis du bliver smittet. Det 
er interessant at følge, og det er tænkeligt, at det kan betyde noget. 
De studier, vi har indtil nu, viser dog ikke, at personer med sclerose, 
som er i behandling med Aubagio eller Tecfidera, har en lavere 
risiko for et alvorligt forløb med coronavirus. 

Kan dobbelt så mange have 
fremadskridende sclerose? 
Ud af tyve med sclerose har tre personer den fremadskridende pro-
gressive type. Det har Det Danske Scleroseregister registreret. Men nu 
peger resultaterne fra tre nye algoritmer på, at det tal er meget højere. 

”Der findes ingen klare kriterier for, hvornår man har sekundær  
progressiv sclerose. Derfor kan det være svært at vurdere, hvornår  
en patient går fra at have attakvis til sekundær progressiv sclerose,” 
fortæller Melinda Magyari, der er leder for Det Danske Scleroseregi-
ster. Alligevel er der indikationer, der kan fungere som pejlemærker, 
fortæller hun. 

De pejlemærker er tænkt ind i tre nye algoritmer, som har hevet 
data fra fem europæiske scleroseregistre – og her ser det ud til, at  
der muligvis kan være dobbelt så mange, der lever med sekundær 
progressiv sclerose, end hvad registrene har registeret. 

w www.sclerose foreningen.dk/nyheder/mange-flere-kan- 
potentielt-have-progressiv-sclerose-viser-nye-algoritmer

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

BIOTIN 
SKUFFER: 
Luften er 
sivet ud af 
forventninger 
 
Behandlingen var endnu 
ikke gennemtestet, da flere 
tusinde europæiske patienter 
med progressiv sclerose allige-
vel fik den tilbudt. Nu viser et 
afgørende studie, at behand-
lingen med høje doser af 
biotin alligevel ikke viser sig at 
være effektiv mod progressiv 
sclerose, og at behandlingen 
endda kan få sundhedsmæs-
sige konsekvenser. 

Tilbage i 2016 viste et min-
dre studie ellers imponerende 
resultater af behandlingen, 
der så ud til at have stor effekt 
på både handicap og gang-
funktion blandt deltagerne 
med progressiv sclerose. Men 
det er stik modsatte resultater, 
som det sidste store og afgø-
rende studie nu viser. Her kan 
forskerne ikke påvise en sikker 
nok effekt ved behandlingen 
med høje doser af biotin mod 
progressiv sclerose. 

w Læs, om det er noget for 
dig, på:  

www.scleroseforeningen.dk/  
biotin-dumper-sclerosebe-
handling

mailto:sba@scleroseforeningen.dk
http://www.sclerose%20foreningen.dk/nyheder/mange-flere-kan-potentielt-have-progressiv-sclerose-viser-nye-algoritmer
http://www.scleroseforeningen.dk/biotin-dumper-sclerosebe-handling
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59 har haft 
coronavirus 
i 2020 
Det er i hvert fald antallet 
af personer med sclerose, 
som Det Danske Sclerose
register har registreret 
i løbet af hele sidste år. 
Blandt de 59 personer 
med sclerose, som har 
været syg med coronavirus 
i 2020, var flest mellem 
40 og 60 år – og havde 
gennemsnitligt ikke en 
høj grad af handicap. Det 
fortæller Melinda Magyari, 
som er leder af Det Danske 
Scleroseregister. Hun kigger 
videre i datasættet og kan 
berette, at omtrent 3 ud 
af 4 er kvinder, hvilket ikke 
overrasker, da flere kvinder 
end mænd har sclerose. 10 
af de 59 personer har været 
indlagt. Det tegner dog 
ikke et billede af, at særlige 
årsager, såsom scleroseme
dicin, skulle være grund til, 
at virusset har ramt dem 
ekstra hårdt. 

NOTER OM SCLEROSE

Ny, håbefuld behandling 
mod progressiv sclerose 
Den lave dosis af medicinen Mastinib får håbet til at vokse … mens 
den høje dosis skyder følelsen ned. Sådan kan resultaterne bedst 
beskrives fra et omfattende studie, der har undersøgt effekten af en 
potentiel første behandling mod ikkeaktiv progressiv sclerose. 
Den her medicin kan muligvis blive den første behandling, der hjæl
per patienter med ikkeaktiv progressiv sclerose, og det er enormt 
glædeligt,” siger professor i neurologi Finn Sellebjerg og uddyber: 
”Vi har været ret spændte på de her resultater. Men det er nærmest 
umuligt at konkludere noget ud fra dem lige nu, fordi resultaterne er 
så forskellige, alt efter hvilken dosis der er behandlet med. Det giver 
ikke mening, og derfor er man nødt til at lave mere forskning, der 
undersøger virkningen.” 

w www.sclerose foreningen.dk/nyheder/potentiel- 
behandling- ikke-aktiv-sclerose

procent med progressiv sclerose føler, at det er svært at leve 
op til egne forventninger om, hvad man bør kunne som 
ægtefælle, forælder eller ven. Det viser en ny undersøgelse fra 
Scleroseforeningen, der peger på, at utilstrækkeligheden skyl
des de begrænsninger, som sclerose er skyld i. Undersøgel
sen giver ny viden om, hvordan det er at leve med progressiv 
sclerose, og hvad der særligt er udfordrende.  

http://www.sclerose%20foreningen.dk/nyheder/potentiel-behandling-%20ikke-aktiv-sclerose
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SVAR: 
Det lyder ikke nemt, men jeg tæn-
ker egentlig, at du har to mulighe-
der for sparring om hjælpemidler. 
Enten søger du om hjælpemidlerne 
hos kommunen, eller også betaler 
du selv for dem. 

Når du kontakter din kommune, 
har du mulighed for at sparre med 
en fagperson, der sammen med 
dig kan vurdere dine muligheder 
for hjælpemidler og sparring om 
bevilling/afslag ifølge service-
loven. Og ja, der er ventetid alle 
steder på behandling/vurdering af 

Berit Jönsson er uddannet i 1990 i København og har arbejdet både kommunalt og i hospitals-
regi. I forbindelse med kommunalreformen arbejdede hun i en større kommune som ergotera-
peut i myndighedsafdelingen. Hun har arbejdet med mange forskellige funktioner lige fra hjæl-
pemidler, indretning af biler og boligændringer til forflytninger og arbejdsmiljø. 

SPØRGSMÅL: 
Hvor kan jeg komme til at tale 
med en ergoterapeut om hjælpe-
midler? Min gangdistance bliver 
kortere, og jeg er i tvivl om, hvad 
der er det rigtige. Jeg vil gerne 
undgå fejlkøb af dyre hjælpemid-
ler. 

For nogle år siden kontaktede 
jeg kommunen efter et ophold 
på Ry. Det tog tre måneder at få 
en konsulent ud, der allerede i 
entreen kunne konstatere, at jeg 
ikke var berettiget til hjælpemid-
ler. Efter en del sværdslag fik jeg 

en arbejdsstol til køkkenet og en 
badetaburet. Så den vej tror jeg 
ikke på. 

Jeg har spurgt på sclerosekli-
nikken, som ikke kan hjælpe. 
Min fysioterapeut, der ellers er 
rigtig god, ved ikke så meget 
om, hvad der er på markedet. Til 
holdtræning er der heller ikke 
så gode muligheder for person-
lig sparring om et for mig svært 
emne. Scleroseforeningen har, 
som jeg forstår det, heller ikke en 
ergoterapeut, man kan ringe til. 
Hvor henvender jeg mig? 

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. 

w www.scleroseforeningen.dk/netraadgivning 

Hvordan får man sparring 
på hjælpemidler? 

NETRÅDGIVNINGEN 

BREVKASSE 

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

http://www.scleroseforeningen.dk/netraadgivning
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mange typer ansøgninger, det er 
desværre et vilkår for dig og den 
pågældende terapeut/sagsbehand
ler i kommunen. Måske kunne du 
skrive sparring om hjælpemidler 
på ansøgningen?

Ønsker/har du derimod selv 
mulighed for at betale for dine 
hjælpemidler, kan du kontakte de 
fleste af hjælpemiddelfirmaerne 
og der få vejledning om deres hjæl
pemidler og muligheder. Der er 
firmaer, der har terapeuter ansat, 
og som også tilbyder sparring og 
udredning af de problematikker, 
du måtte have. Spørg firmaet, 
når du kontakter dem, om de har 
denne mulighed. Og husk at få en 
aftale om afprøvning af hjælpe
midlet, gå gerne til den fysiske 
butik og afprøv mulighederne. 

Som en sidste mulighed kan du 
måske kontakte en privatprakti
serende ergoterapeut. Netværket 
www.findergoterapeut.dk. Der er 
enkelte af terapeuterne, der har 
skrevet hjælpemidler og bolig
ændringer op som en del af de 
specialer, de varetager. 

LYT TIL VORES 
PODCAST OM LIVET 
MED SCLEROSE

ANNONCE
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ANNONCE

Brobjergvej 4, Abbetved - 4060 Kirke Såby - www.fhgrab.dk 

Hou Søsportcenter 

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

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

STØT SCLEROSEFORENINGEN 

Per 
Rasmussen 
Mobiltlf. 21 91 23 71 

byens-vvs@post.tele.dk 

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

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

Let livet for 

Danmarks 

sclerosepatienter 

Følg MS  
sagen på 
facebook 

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 

mailto:hti@scleroseforeningen.dk
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Jeg er Scleroserådgiveren 

Mange spørgsmål trænger sig på, når man har en kronisk  

sygdom som sclerose. Hvem skal jeg tale med på sygehuset?  

Hvad er et fleksjob? Kan jeg få hjælp til rengøring? 
 

Heldigvis er der hjælp at hente. 
 

Scleroserådgiveren giver dig overblik over rettigheder og  

muligheder i hverdagen med sclerose. 
 

Et klik samler svarene i et overskueligt dokument, som kan  

printes og tages med til dit næste møde med din arbejdsgiver  

eller sagsbehandleren i kommunen. 
 

Find svar på dine spørgsmål på scleroseraadgiveren.dk 

Scleroserådgiveren er udviklet af Scleroseforeningen med midler fra  
helhedsplanen ”Et godt liv med sclerose”, som skal sikre mere hjælp 
og støtte til mennesker med sclerose og deres nære. 

Læs mere om helhedsplanen på scleroseforeningen.dk/helhedsplan 

Hej 

Jeg hjælper dig med at samle  
de praktiske informationer,  

der passer til din situation. 

http://scleroseraadgiveren.dk
http://scleroseforeningen.dk/helhedsplan


MIN SCLEROSE 

For 49-årige Tina Jensen blev sclerose starten på et helt nyt liv. 
Hun startede til ridefysioterapi, forelskede sig i ridning, og i  
dag er hun danmarksmester i paradressur. Selvom gangfunktion 
og træthed spænder ben, så ville hun ikke undvære de oplevelser, 
hun har fået gennem ridningen.

”Find en hobby, der 
får dig til at tænke på 
andet end sygdom” 
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Havde jeg ikke fået 
sclerose, havde jeg … 
været helt almindelig. Nydt 

at gå på arbejde, spist ude og hygget 
mig. Men så havde jeg måske ikke 
opdaget ridning, og jeg havde ikke 
fået alle de oplevelser gennem rid-
ningen, som jeg har fået nu. 

Sclerose gør mig ked af det, 
fordi … 
man har ondt. Det fylder. Der er så 
mange ting, man skal være forbe-
redt på, når man skal ud ad døren. 
Man skal tænke over, hvad man 
skal have med, hvor lang tid man 
er ude, og hvad man har brug for.

Af Sascha Kael Rasmussen • Foto: Carsten Bundgaard 

MIT LIV MED SCLEROSE · NR. 1 · 2021 · 37



MIN SCLEROSE

16.542 

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

w Læs mere om Tina på:  
sclerose fore ningen.dk/TinaJensen 

Gid jeg havde vidst noget  
før, at … 
en psykolog kan afhjælpe de nega-
tive ting, der dumper ned, når man 
bliver syg. En psykolog kan også 
lære en at forstå sin krop igen, og 
det ville jeg gerne have vidst før. 

Jeg havde aldrig klaret mig 
uden … 
min familie, min træning og 
hesten. Og så mine kreative 
projekter, de er min redning. De 
fungerer også som ergoterapi for 
hænderne. 

Hvis jeg skulle give et råd  
til andre, ville jeg sige … 
find en beskæftigelse, som får dig til 
at tænke på noget andet end syg-
dom. For mig er det træning og mine 
hobbyer. Og så prøver jeg at tænke 
positivt, så hvis det er dårligt vejr, 
glæder jeg mig over, at jeg kan tænde 
for stearinlysene i hele huset. 

For Tina blev 
hendes dia-
g   nose også 
mødet med 
ridningens 
verden, og det 
ville hun ikke 
have undværet. 
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Få 10% rabat Brug rabatkoden SB2021 Gælder til og med den 30. april 2021 

Gælder ikke nedsatte varer.

Multipel sclerose
Få hjælp til at forstå 
dine symptomer
Multipel sclerose er en kronisk sygdom, der ofte rammer som lyn fra 
en klar himmel. Heldigvis kan korrekt behandling holde attakkerne 
nede og begrænse nerveskaderne. Desuden er det muligt at lindre 
mange af de symptomer, der opstår, så du får en højere livskvalitet. 
Hold derfor øje med hvordan din sygdom udvikler sig mellem dine 
aftaler på klinikken. 
 
En hjælp til at huske det hele kan være at udfylde et forberedelsesskema, 
som er udviklet i samarbejde med sygeplejersker, der arbejder med MS. 
Du finder skemaet på kenddinms.dk sammen med tips og gode råd 
til et bedre liv. 

kenddinMS.dk

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

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

Dine symptomer

Problemer med synet

Smerter

Vanskeligheder ved at gribe om ting (fx en kaffekop eller pen) 
Problemer med hukommelse, koncentration eller fokus

Fatique / sclerosetræthed

Følelsesløshed eller snurrende fornemmelse

Ukontrollabel vandladning eller forstoppelse

Hyppig opvågnen om natten 

Problemer med balancen eller behov for hjælpemidler til at gå
Muskelspasmer eller muskelsvaghed  

Andre symptomer, som er nye eller forværrede:

Er der sket forandringer eller kommet nye symptomer de sidste 6-12 måneder? Sæt kryds ved de 

vigtigste symptomer.

Læg mærke til, hvordan din MS har ændret sig over tid.
Tal med din læge om, hvorvidt din MS har ændret sig.

MIN MS
Forberedelsesskema  

til konsultationen med 

læge og sygeplejerske

Det er vigtigt at holde øje med din MS, og om den udvikler sig.  

Dette skema er tænkt som en hjælp, når du skal tale med lægen  

eller sygeplejersken. Skemaet giver dig overblik over:

• Om din MS udvikler sig mellem dine aftaler på klinikken. 

• Om din MS er ved at ændre sig til sekundær progressiv multipel sclerose (SPMS). 

Udfyld skemaet løbende, ca. hver 6.-12. måned og tag det med, når du skal tale  

med din læge eller sygeplejerske.  

Bagerst finder du en huskeseddel, som du kan bruge til dine spørgsmål.  

Det kan være en god ide at tage en pårørende med til samtalerne. 

Indledende spørgsmål

Hvornår har du sidst været til konsultation 

hos lægen?

Hvilken medicin tager du lige nu for din MS?

Hvilken medicin har du tidligere fået for din MS?

Husker du at tage din medicin som foreskrevet? 

Alder?

Hvilken type MS har du?

Diagnose år?

Ja Nej

Måned: År:

Hent skema 

som PDF

DK2011304776

10461 Novartis kenddinms 210x148.indd   1 01/12/2020   11.15

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

w  
 

sclerose foreningen.dk/ 
aktivitet 

MEDLEMSBLAD 
Fire gange årligt lander 
medlemsbladet i din 
postkasse. 

w  
 

sclerose foreningen.dk/ 
blad 

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

w  
 

sclerose foreningen.dk/  
ferieby 

SOCIALRÅDGIVER 
Få konkret rådgivning 
og en vurdering af  
din sag.  

w  
 

sclerose foreningen.dk/  
socialrådgiver

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

w  

sclerose foreningen.dk/ 
events

ADVOKAT 
Få gratis advokat bistand 
i sager relateret til 
sclerose. 

w  
 

sclerose foreningen.dk/ 
advokat 

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

w  

sclerose foreningen.dk/ 
netrådgivning 

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

w  
 

sclerose foreningen.dk/ 
informatør 

LEGATER 
Søg et af Sclerose-
foreningens legater. 

w  
 

sclerose foreningen.dk/ 
legat 

FERIEHUS 
I SKAGEN 
Lej vores tilgængelige 
hus i Skagen. 

w  

sclerose foreningen.dk/ 
skagen 

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

w  
 

sclerose foreningen.dk/ 
nyheder 

LÆGE 
Stil spørgsmål til 
Scleroseforeningens 
egen læge. 

w  

sclerose foreningen.dk/  
læge

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

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

w  
 

sclerose foreningen.dk/ 
psykolog 

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

w  
sclerose foreningen.dk/ 
camps 

CAMPS 
Deltag i spændende 
camps og aktivitets
weekender.  

w  
sclerose foreningen.dk/ 
camps 

MS BRAIN FIT 
Et digitalt støtteværktøj 
til dig, der oplever  
problemer med hukom
melsen, opmærksom
hed eller fatigue. 

w  msbrainfit.me 
 

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

36 46 36 46 

DET FÅR DU 

http://www.scleroseforeningen.dk/%20medlemstilbud
http://sclerose%20foreningen.dk/psykolog
http://sclerose%20foreningen.dk/informat%C3%B8r
http://sclerose%20foreningen.dk/camps%20
http://sclerose%20foreningen.dk/ferieby
http://sclerose%20foreningen.dk/aktivitet
http://sclerose%20foreningen.dk/nyheder
http://sclerose%20foreningen.dk/legat
http://sclerose%20foreningen.dk/socialr%C3%A5dgiver
http://sclerose%20foreningen.dk/advokat
http://sclerose%20foreningen.dk/blad
http://msbrainfit.me
http://sclerose%20foreningen.dk/l%C3%A6ge
http://sclerose%20foreningen.dk/camps
http://sclerose%20foreningen.dk/netr%C3%A5dgivning
http://sclerose%20foreningen.dk/skagen
http://sclerose%20foreningen.dk/events
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SCLEROSEFORENINGENS TILBUD

Vi kommer i 
Dronningens 
Ferieby hvert år, 
og hele familien 
elsker det, fordi 
det er naturskønt, 
har plads til 
børnene og 
skønne huse,  
der også er 
handicapvenlige.
Marianne Skou Birkmose, gift med Henrik, der har sclerose



DORTE  
FLYVBJERG  
REIS 

Alder: 51 år. 

Relation: Dortes lillesøster, 
Anne Sofie, fik sclerose i 2007. 

Hvorfor: Da Dorte Reis’ søster 
fik sclerose, følte hun, at hun 
”måtte gøre noget”. Det blev 
først til en masse opsatte 
grønne indsamlingsbøtter, da 
Scleroseforeningen i 2008 sam-
lede de udfasede 25-ører ind 
til forskning i sclerose. Siden 
er Cykelnerven blevet hendes 
hjerteblod, og sammen med 
sin mand er hun tovholder for 
Team Vestjylland, ligesom hun 
er engageret i sin lokalafdeling 
og også er genvalgt til Hoved-
bestyrelsen i Scleroseforeningen. 

w Du kan læse meget  
mere om Dorte her: 

scleroseforeningen.dk/  
DorteReis

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! 

EN FRIVILLIG STJERNE  

 Det giver bare rigtig god mening at være 
frivillig, når man selv er pårørende og ser 
ens nærmeste og kæreste miste flere af de 
funktioner, man selv oftest tager for givet.  
Dorte Flyvbjerg Reis

Dorte Reis med sin 
mand Søren, som 
er holdkaptajn på 

Cykelnervens Team 
Vestjylland, og Mikael 

Kamber på toppen  
af Col du Tourmalet  

i Pyrenæerne  
sommeren 2018. 

 Af Kathrine Sylvester • Foto: Privatfoto 
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http://scleroseforeningen.dk/DorteReis


Lej et moderne feriehus i skole-/helligdagsferier 
- eller book et ophold udenfor højsæsonen. 
Besøg et af vores 34 fritliggende, fuldt tilgængelige 
feriehuse og 10 dobbelthuse beliggende i et char-
merende naturområde tæt på skov og hede – og kun 
et stenkast fra en af Danmarks bedste badestrande. 
Området byder på et væld af spændende udflugts-
mål - f.eks. Kattegatcentret, Fregatten Jylland
Djurs Sommerland, Ree Park m.fl.

*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

LEJ ET FERIEHUS I 
DRONNINGENS FERIEBY 
I 2021*

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

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,-

PRISER 2021*

BESTIL DIN 
HELLIGDAGSFERIE**
SENEST D. 17/1 - 2021

Så sørger vi for en lækker
aftensmad til jeres første 

aften i feriehuset.

**Gælder helligdagsferie på 
min. 3 overnatninger i 

påske/bededag/
kristi himmelfart og pinse. 
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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. 

18025113 Biogen podcast annonce 210x247 v1.indd   1 13/03/2020   11.40
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