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”Selvom alle
roste mig, så
troede jeg ikke
helt selv på det”
Med mod og viljestyrke blev Tina Jensen
danmarksmester i paradressur sidste år
SIDE 8-11
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til den bedste
kost for dig
med sclerose
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3 GODE RÅD TIL STIVE BEN

MØD FORSKER BENTE FINSEN

NYT OM CANNABIS

LEDER

Af Christian L. Bardenfleth, formand for Scleroseforeningen

Sund mad er godt for alle.
Forskning viser, at det
kan være ekstra godt
for dig med sclerose.
Vi har fået udviklet
nogle opskrifter
særligt til dig, som
vi håber, du har
lyst til at prøve af.
Velbekomme!
LÆS MERE OM EMNET PÅ SIDE 12.
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FASTE SKRIBENTER

Sara Bangsbo

Kathrine
Sylvester

Peter P.
Christensen

Jeg er dybt imponeret over, at John
bruger den energi, der ikke bliver slugt af
sclerosetræthed, til at knokle for at samle
ind til forskning i sclerose. Han smitter med
sit gode humør og er skøn at tale med!
Redaktør Lea Pagh om John Boldreel Larsen på 62 år,
som du kan læse mere om på s. 40.

Gitte
Rudbeck

Matilde Nørgaard
Larsen

Lea Pagh
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Kom med til camps
Vi udbyder fire camps i løbet af året. Der er jo ingen, der
kan spå om, hvordan samfundet åbner op igen, så derfor kan det godt være, at der kommer nogle krav eller
restriktioner i forhold til deltagelsen. Vi håber virkelig, at
vi kan mødes igen til nogle fantastiske campweekender.
De fire camps, vi udbyder, har følgende temaer:
Camp Outdoor
Tidspunkt: 27.-29. august 2021
Sted: Friluftscenter Sletten ved Ry
På denne camp bliver du udfordret både fysisk og
psykisk, mens du er ude i naturen i et trygt miljø.
Camp Personlig Udvikling
Tid: 17.-19. september 2021
Sted: Dronningens Ferieby i Grenå
På denne camp får du værktøjer til at finde glæde
og energi i hverdagen, selvom det nogle gange er op
ad bakke.
Camp Pårørende 2021
Tid: 5.-7. november 2021
Sted: Dronningens Ferieby i Grenå
Her bliver der delt gode og svære oplevelser, når man

har en partner med sclerose, og talt om at give omsorg
og finde åndehuller i hverdagen.
Camp Unge Pårørende 2021
Tid: 26.-28. november 2021.
Sted: Danhostel, Fredericia Vandrehjem.
Gennem sjove oplevelser møder du andre unge i
samme situation som dig, og vi taler om, hvordan det
er at have forældre med sclerose.
Tilmelding foregår via foreningens hjemmeside og
åbner for Camp Outdoor, Camp Personlig Udvikling
og Camp Pårørende fredag den 7. maj kl. 09.00.

w

www.scleroseforeningen.dk/camps

For Scleroseforeningen og alle med sclerose
tæt inde på livet er det utroligt rørende at se,
at over 250 ryttere bruger så meget af deres
fritid på at samle penge ind til forskning
i sclerose. Og derfor er det utroligt værdifuldt,
at det danske erhvervsliv i den grad bakker op
om Cykelnerven, hvor Hempel og Vestas går
forrest med deres hovedsponsorater.
Mette Hjulmand Leonhard-Hjorth,
leder af Events og Strategiske Partnerskaber

159.775 kroner
Så meget blev der indsamlet til forskning i sclerose ved
MS Everest. Tusind tak til alle, der cyklede og løb!
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VÆRD AT VIDE

Landsindsamling:
Glæd jer - vi gør
det igen!
Sæt kryds i kalenderen den 12. september,
for der skydes landsindsamlingen i gang,
og vi skal igen ud i hele landet og stemme
dørklokker. Til landsindsamlingen samler
vi ind i hele landet, og du kan helt sikkert
finde en rute nær dig. Alle kan være med,
for man behøver ikke at kunne gå langt
eller klare de stejle trapper for at være indsamler. Tag dine venner, familie eller kollegaer under armen. Jo flere indsamlere, jo
flere penge går til den vigtige forskning i
sclerose.

w

Du kan melde dig som indsamler her:
www. sammenmodsclerose.dk

ERGOTERAPEUTENS
HJØRNE
Når vi spiser vores måltider
regelmæssigt gennem dagen,
bliver energiniveauet højere og
sclerosetrætheden mindre, end
hvis vi spiser uregelmæssigt.

3

GODE
RÅD

1.

Cykler for
forskning i
sclerose
Til september er de seje
og dedikerede cyklister
igen ude på to hjul for at
samle ind til en verden
uden sclerose. Cykelnerven kører denne gang de
fire afgørende Tour de
France-etaper i Frankrig.
Meter for meter samler
de engagerede ildsjæle
ind til forskning i sclerose,
mens de besejrer de stejle
bjergsider. Og denne gang
med to nye hovedsponsorer, Hempel og Vestas.
Sidste år var turen til
Frankrig aflyst på grund af
Corona, alligevel lykkedes
det rytterne at samle hele
4.300.000 kroner ind til
kampen mod sclerose.
Støt Cykelnervens
indsamling her:
www.cykelnerven.dk/

w

Skab nogle overskuelige ritualer, traditioner
eller regler, som gør, at du får spist dine
hovedmåltider hver dag. Brug gerne hjælpemidler
som kalender, ugeskema og påmindelser på
telefonen til at komme i gang.

2.

Planlæg forud, hvad du skal spise til de
forskellige måltider, så skal du ikke tage stilling
til, hvad du skal finde på at spise til de forskellige
måltider. Du kan for eksempel bestille måltidskasser
med planlagt menu eller bestille den varme mad
udefra.

3.

Hvis du skipper et måltid, fordi du er alene, så
indgå aftaler med familie, venner og veninder om at
mødes til et måltid, gerne flere gange om ugen, eller
I kan spise sammen virtuelt.

Heidi Visby,
ledende
ergoterapeut
på Sclerosehospitalerne
i Danmark.

Hvem skal jeg tale med på
sygehuset? Hvad er et fleksjob?
Kan jeg få hjælp til rengøring?
Der kan opstå mange spørgsmål, når man får en kronisk
sygdom som sclerose.
Scleroserådgiveren, som
Scleroseforeningen har udviklet, tilbyder dig hjælp online, så
du kan få et overblik over dine
rettigheder og muligheder.

w

Læs mere på:
scleroseraadgiveren.dk/
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MÆRKESAG

Af Peter Palitzsh Christensen • Foto: Mostphotos

VI KÆMPER FOR
En verden uden
progressiv sclerose

1.

Hvad er
problemet?
Siden midten af
1990’erne er der løbende
kommet velfungerende
behandlinger til mennesker med attakvis
sclerose, så der i dag
findes mere end 20 behandlinger.
Den samme udvikling er slet ikke
sket inden for progressiv sclerose,
som 15 procent af alle med sclerose
debuterer med (primær progressiv), og som de fleste med attakvis
sclerose overgår til (sekundær progressiv).
Der har været mindst to grundlæggende problemer med progressiv
sclerose. For det første findes der
ikke det grundlæggende setup til
at teste behandlinger og til at måle,
om behandlinger virker mod progression, ligesom man for attakvis
sclerose måler, om en behandling
medfører færre attakker. For det
andet har forskningen i progressiv
sclerose foregået overalt i verden, og
samarbejdet mellem forskerne har
ikke fungeret.
De to hovedproblemer samledes
scleroseforeningerne fra en række
toneangivende lande i 2012 om at
løse, og det medførte de første spadestik til den internationale Progressive MS Alliance. Scleroseforeningen
var med fra begyndelsen.
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2.

Hvad
mener vi?
Vi mener, at vi skylder
mennesker med progressiv
sclerose en løsning og en
fremtid. Vi må og skal sætte
alle sejl ind på at finde
behandlinger til de mange
mennesker over hele verden, der lever med progressiv sclerose. I årevis har
patienter med progressiv
sclerose været en overset
gruppe uden behandlingsmuligheder.
Vi mener, at forskningen
ikke kender grænser. Jo
mere samarbejde på tværs
af grænserne, jo bedre. Vi
mener, at håbet kommer
fra en samlet scleroseverden, der står sammen om at
løse problemerne.

3.

Hvad gør vi?

Fra dag ét har vi bakket op om
Progressive MS Alliance. Vi støtter
med projektet med 10 millioner
kroner. Det er mere, end vi har
støttet noget andet forskningsprojekt med i Scleroseforeningens historie. Progressive MS Alliance er ikke
blot inden for scleroseforskning et hidtil uset samarbejde, det er en nyskabelse
i hele forskningsverdenen.
Patientorganisationer på
tværs af grænser er gået
sammen med de førende
forskere og den samlede
medicinalindustri med ét formål:
at stoppe progressiv sclerose.
Forskere, der normalt konkurrerer, samarbejder. Medicinalfirmaer, der normalt konkurrerer,
deler data og arbejder sammen,
og patientforeninger samler deres
investeringer og bruger dem globalt på de mest lovende forskere.
Og resultatet? Forskningsfeltet er
forandret. Der er fornyet fokus på
progressiv sclerose. Og vigtigst:
Der er behandlinger på vej mod
progressiv sclerose.

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

Du kan løbende læse
mere om sagen på vores
hjemmeside:
www.scleroseforeningen.dk

w

ANNONCE

HVORDAN KOMMER
JEG IGENNEM KRISEN?
En selvhjælpsguide til mennesker, der rammes
af alvorlig sygdom, og deres pårørende

Læs og hent guiden her:
sanofi.dk/da/om-sanofi/selvhjaelpsguide

Nu også som podcast

Lyngbyvej 2 | 2100 København Ø | Tlf. 45 16 70 00 | sanofi.dk
MAT-DK-2000771V1/24.11.2020

Af Sascha Kael Rasmussen • Foto: Carsten Bundgaard
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MENNESKER

MIG
OG
MIT
DANMARKSMESTERSKAB
HVEM?

HVAD?

HVOR?

49-årige Tina Jensen
og hesten Ælling.

Via rideterapi kom
Tina i gang med
paradressur. I dag er
hun danmarksmester.

Lejre Rideskole.

Da Tina Jensens gangfunktion hurtigt blev
forværret efter diagnosen i 2007, havde hun ikke
troet, at hun en dag skulle blive danmarksmester
i pararidning. Det har krævet kræfter, mod og
viljestyrke, men det har været hele kampen værd.

N

ationalsangen blæser ud
af højtalerne i den store
rummelige hal i Norge,
hvor Tina netop er blevet
kåret som den bedste danske pararytter til et stort, internationalt
stævne. Hun kæmper for at blive
stående på benene, for hun er så
træt efter sit program, at det er lige
ved at overmande hende. Alligevel
står hun fast, og i dag er det en af
de største oplevelser, hun har haft.
”Jeg begyndte at tude, da jeg
stod der. Jeg kan ikke beskrive
med ord, hvordan det var,” fortæller Tina.

”Jeg troede ikke selv på det.”
Det lå ikke i kortene, at Tina
skulle være en af Danmarks bedste
pararyttere. Da hun fik sclerose,
skred sygdommen hurtigt frem.
Men Tina ville ikke lade sig slå ud,
og selvom det gik hurtigt ned ad
bakke med gangfunktionen, kæmpede hun sig op igen.
Det begyndte med ridefysioterapi. Men hendes fysioterapeut kunne hurtigt se, at Tina
havde brug for mere. Der mødte
hun Helene, der stadig er hendes
træner i dag. Efter et par år mente
Helene, at Tina var klar til endnu
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flere udfordringer, og det var der,
DM kom på tale.
”Først sagde jeg bare: ’Hold nu
op.’ Jeg var bange for at have for
høje forventninger til mig selv, og
selvom alle roste mig, så troede
jeg ikke helt selv på det,” siger
Tina.
Men det gik jo godt, og efter tre
år til DM med flotte placeringer blev
Tina endelig danmarksmester til sit

fjerde DM i 2020 sammen med sin
trofaste makker, hesten Ælling.

Bekymret for fald
I begyndelsen var Tinas mand, Jørgen, hverken begejstret for heste
eller Tinas hårde træning, men
han kunne godt se, at træningen
gjorde noget godt for hende. Siden
har han stået ved hendes side til
hvert eneste stævne.

Jeg var bange for at have for høje
forventninger til mig selv, og
selvom alle roste mig, så troede
jeg ikke helt selv på det.”
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”Jørgen er bange for heste, men
han har efterhånden fundet ud
af, at de ikke gør noget. Men hvis
hesten bevæger sig, så løber han,”
griner Tina.
”Han er bekymret for, at der
sker mig noget, for hvis jeg falder
af, kan jeg ikke nå at tage fra. Men
han er utrolig tolerant, og vi kan
ikke undvære hinanden. Det, den
ene ikke kan, kan den anden.”

MENNESKER

Jørgen må vænne sig til lidt flere
timer med hesten, for i december
ringede Tinas telefon med gode
nyheder og flere oplevelser med
ridningen.

Med på bruttoholdet
Da Tina tog telefonopkaldet i
december sidste år, kunne hun
næsten ikke tro sine egne ører.
Hun var en af de ti, der var blevet

udtaget til bruttoholdet i 2021,
som svarer til landsholdet i pararidning.
”Det er stadig meget surrealistisk. Ud af os ti bliver der valgt
fire til at tage til Tokyo, og det er
ikke umuligt, at jeg skal af sted.
Det skal jeg da helt sikkert, hvis
jeg bliver udvalgt!” fortæller Tina
med en smule ærefrygt i stemmen.
Nu venter mange timers træning

med Ælling, så de to forhåbentlig bliver valgt som nogle af dem,
der skal til de Paralympiske Lege
i Tokyo i 2021, hvor de to håber på
at hive en medalje mere med hjem,
som kan pryde væggen sammen
med resten af de mange fine
medaljer.

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

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

w
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Af Sara Bangsbo • Illu.: Solveig Mønsted Hvidt
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TEMA

OM KOST OG
SCLEROSE
I 70 år har kostens
betydning for mennesker
med sclerose været på
dagsordenen. Flere særlige
diæter er blevet udviklet,
delt og afprøvet, og med
årene er vi kommet
nærmere, hvilken slags
mad der ser ud til at
kunne gavne, når
man har sclerose.
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HISTORISK TILBAGEBLIK

Kostens aftryk
på sclerose
I syv årtier har vi forsøgt at forstå, om - og
hvordan - vores kost kan påvirke sclerose og
de symptomer, som kan følge med. Få et
historisk tilbageblik på 5 vigtige nedslag her.

”Fordi noget er
naturligt, betyder det
ikke, at det ikke kan være
skadeligt. Som patient er man
desværre meget alene om at
finde rundt i al den information
om alternative muligheder, som
bliver delt.”
Læge og sundhedsformidler
Ida Donkin
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Den spæde start

Allerede fra slutningen af
1940’erne var der interesse for
at finde ud af, om kost spillede
en rolle for sygdomsforløbet hos
mennesker med sclerose. Den
canadiske neurolog Roy Swank
var en af de første, som forskede
i tesen, og den allerførste til at
udvikle en særlig diæt for mennesker med sclerose.
Diæten blev opkaldt efter
ham og fokuserer på at mindske indtaget af (særligt mættet)
fedt. I 34 år fulgte han 144 personer med sclerose, som spiste
efter hans kostråd. Han mente
at se en sammenhæng mellem
den særlige kost og en mindre
sygdomsaktivitet, grad af handicap og et længere liv. Diæten
er dog blevet kritiseret for at
kunne føre til underernæring og
mangel på forskellige vitaminer
i kroppen.

TEMA: KOST OG SCLEROSE

“Vores krop
fungerer forskelligt,
og mennesker med
sclerose er også en meget
blandet gruppe. Både i alder
og køn, i sygdommens stadie og
dens symptomer og selvfølgelig
også i genmateriale og bakterier,
ikke mindst tarmbakterierne.
Derfor påvirker den samme kost
sjældent to personer på helt
samme måde.”
Forskningschef
Lasse Skovgaard

Blik på fejlernæring

Første danske forskning i kostens
betydning for sclerose var på biokemisk
niveau. Professor Jørgen Clausen mente,
at sclerose kunne skyldes for fed kost
i en tidlig alder. Nyere forskning peger
på, at der kan være en sammenhæng
mellem overvægt i barndommen og
risikoen for at få sclerose.

Spis med til MS
Middag
Nogle gange må man gerne
slå sig løs. MS Middag er din
mulighed for at hylde glæden
ved mad og den fælles spiseoplevelse - og det er også sundt.
Meld dig som vært, og forkæl
dine gæster med en kulinarisk treretters menu.

w

Dansk læges kostråd får stor
betydning

I slutningen af 90’erne fik den danske
læge Gunda Jensen sclerose. Fem år efter
diagnosen udgav hun bogen “Sund mad
ved sclerose”, der blev brugt som kostråd
på blandt andet Sclerosehospitalerne i Ry
og Haslev. Gunda Jensen må have fundet inspiration i Swanks sclerosekost, da
rådene minder om hinanden. Dog tilføjede
hun et fokus på mel og sukker, som Swank
ikke havde, da hun mente, at indvirkningen på blodsukker og inflammation kunne
være problematisk. Den danske læges
kostråd til mennesker med sclerose er dog
aldrig blevet videnskabeligt bevist og følges ikke længere af Sclerosehospitalerne.
Flere læger har desværre også set, at kostrådene har ført til underernæring blandt
nogle patienter, som fulgte dem radikalt.

Læs mere på
msmiddag.dk
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TEMA: KOST OG SCLEROSE

”Mine bedste råd er, at man
forholder sig kildekritisk til
det, man læser og hører, at man
vender mulighederne med sin læge
eller en anden fagekspert, og at man
husker, at der er økonomiske interesser
bag meget af den information, der deles
på nettet og af andre.”
Læge og sundhedsformidler Ida Donkin

2010’erne:
Flere forskere tager fat

Interessen for at forske i, hvad
kosten kan gøre for mennesker
med sclerose, steg drastisk i
2010’erne og frem til i dag. Et af
de store forskningsprojekter, som
har undersøgt kostens påvirkning
på sclerose og på symptomer,
som ofte følger med, er amerikansk og blev delt i 2015. Deltagerne var inddelt i 5 forskellige
kostgrupper, og forskerne fandt,
at de deltagere med sclerose, som
spiste mere grønt og fuldkorn og
mindre rødt kød og sukker, oplevede færre symptomer og havde
mindre sygdomsaktivitet. Dog
viste forskningen også, at kostens
virkning var meget forskellig fra
person til person.

Vil du vide mere?
Du kan finde et stort tema online om kostens betydning
for mennesker med sclerose.

w

Find stort tema her: www.scleroseforeningen.dk/
kostens-paavirkning
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Nye anbefalinger skal
inspirere

Et digitalt redskab og daglige
rapporteringer fra 312 deltagere
med sclerose gjorde det muligt
at aflæse sammenhænge mellem
kost, symptomer og livsstilsfaktorer.
Forsker og ph.d. Astrid Knudsen
stod sammen med Scleroseforeningen bag den store indsamling af
data, som viser, at kost og livsstilsfaktorer såsom rygning, stress og
søvn ser ud til at påvirke graden
af symptomer grundet sclerose.
Sammenhængene fra studiet
viser en rød tråd til den tidligere forskning, der er delt. Den
samlede viden kombineret med
de officielle kostråd gør, at Scleroseforeningen nu deler helt nye
anbefalinger til inspiration for alle
med sclerose.

“Mange med sclerose spiser efter
bestemte principper eller diæter.
Mad er en meget håndgribelig måde
at gøre noget selv på, og vi hører fra flere,
at de oplever, at kosten påvirker deres
symptomer og velbefindende. Der findes
ikke videnskabeligt bevis for, at én særlig
sclerosediæt er bedre end andre. Men der
er noget mad, som ser ud til at være særlig
god for mennesker med sclerose.”
Forskningschef Lasse Skovgaard

ANNONCE

HAR DU
PRIMÆR PROGRESSIV MULTIPEL SCLEROSE?

SÅ FÅ HJÆLP PÅ

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

DK/MS/1806/0016/Juni 2018

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

TEMA: KOST OG SCLEROSE

Sund mad
er godt for dig
Sund mad øger din energi, kan mildne symptomer og forebygge følgesygdomme.
Og så kan det styrke din livskvalitet. Derfor deler Scleroseforeningen 6
sunde anbefalinger til inspiration for dig med sclerose.

D

et kan føles som en
jungle at finde rundt i alt
det, der bliver delt om,
hvad du bør og ikke bør
spise, når du lever med sclerose.
Faktisk findes der ikke tydeligt

videnskabeligt bevis for, hvordan
kosten påvirker dig med sclerose.
Men i løbet af det seneste årti har
flere mindre studier dog peget på, at
noget kost ser ud til at være bedre
end andet, hvis du har sclerose.

“Der er nogle røde
tråde, som viser sig i flere
mindre forskningsstudier. De
peger på, at nogle typer af fødevarer
kan have en positiv virkning på ens
energi og scleroserelaterede symptomer.
Dem vil vi gerne anbefale, at man skruer op
for i sin kost. Når man skruer op for noget,
skruer man automatisk ned for noget
andet, uden at det behøver at være
forbudte fødevarer, der helt skal
undgås.”
Forskningschef
Lasse Skovgaard
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Med den viden kombineret med
de officielle kostråd deler Scleroseforeningen 6 nye anbefalinger,
som skal inspirere dig til sund og
varieret mad, der kan gøre noget
godt for dig.

Af Sara Bangsbo • Illu.: Solveig Mønsted Hvidt

6

SUNDE
ANBEFALINGER
FRA
SCLEROSEFORENINGEN
1. Spis mange grøntsager,
og spis frugt.
2. Vælg fuldkornsprodukter.
3. Spis fisk og fiskepålæg.
4. Prøv vegetabilske proteinkilder og
fjerkræ som alternativ til rødt kød.
5. Sluk tørsten i vand, og drik gerne
1½ liter om dagen.
6. Spis mindre sukker, og prøv nye
måder at søde din mad på.

“Mange sclerosediæter
handler om, at du ikke må
spise det ene og det andet. Der
er meget, som er forbudt, selvom en
skadelig virkning ikke er videnskabeligt
bevist. Det er ærgerligt, for det kan gå
ud over livskvaliteten og måske slet
ikke have den ønskede effekt.”
Forskningschef Lasse Skovgaard.

MS Mad: Ny
inspiration til dig
Få masser af inspiration til sund
og lækker mad i Scleroseforeningens nye onlineunivers MS
Mad. Her finder du mere om
de 6 nye anbefalinger og sunde
opskrifter, som kok og ekspert
i sund livsstil Umahro Cadogan
viser dig.

w

Find det hele på
www.okms.dk
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MS MAD

Sund og nem mad til
Scleroseforeningens
nye og lækre
opskrifter er udviklet
specielt til dig med
sclerose og sikrer
dig sund, nem og
velsmagende mad.
Velbekomme!

(2 pers.)
Tilberedningstid:
Maks. 25 minutter.
Holdbarhed: Resterne smager
fænomenalt dagen derpå.
Det skal du bruge:
• vand
• 150 g fuldkornspasta
• salt
• 1-2 fed hvidløg, hakket eller
knust
• 5 cm frisk ingefær, finthakket
• ½ rødspidskål, skåret i tynde
strimler
• 2 røde peberfrugter eller
snackpeberfrugter, skåret i
tynde skiver
• 2 stk. kyllingebryst uden
skind, skåret i store tern
• 1 bakke babyspinat, renset
• ekstra jomfruolivenolie
• peber
• frisk basilikum

20 • MIT LIV MED SCLEROSE · NR. 2 · 2021

Tip!

Du kan bruge alle
mulige andre slags
grøntsager, for eksempel
fennikel, gulerødder, squash,
pastinak, broccoli, persillerod,
porrer, løg eller knoldselleri …
og selvfølgelig kan du bruge
andre slags peberfrugter.
Kylling kan erstattes
med kalkun.

Af Umahro Cadogan • Foto: Kim Wendt

alle med sclerose

Alt i én-gryde
med kylling,
pasta og
grøntsager

Så nemt er det:
1. Kom nok vand i en gryde, til at der er ca. 5 cm vand i gryden, og
bring det i kog.
2. Tilsæt pasta og en smule salt samt hvidløg og ingefær, når vandet
koger, læg låg på, og kog i 5-6 minutter, indtil pastaen er halvt
kogt. Tjek halvvejs for at sikre dig, at der er nok vand i gryden, så
pastaen ikke brænder på i bunden af gryden.
3. Kom kål, peberfrugt og kylling og evt. lidt mere vand i gryden,
bring gryden i kog igen, og giv alle herlighederne yderligere 5-6
minutter under låg, så pastaen er al dente, og kylling og grøntsager er tilberedte.
4. Vend babyspinat i gryden med herlighederne.
5. Fordel lækkerierne i to skåle, stænk med olivenolie samt salt og
peber, og dekorer med lidt basilikum.
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MS MAD

Chili sin carne
(4 pers.)
Tilberedningstid: 40-45
minutter.
Holdbarhed: Rester holder
sig et par dage i køleskabet.
Det skal du bruge:
• 1 stort løg eller rødløg,
finthakket
• 2 fed hvidløg, hakkede
eller knuste
• 2-3 gulerødder, skåret i
tynde skiver
• ½ knoldselleri, skåret i tern
• 1 tsk. tørrede chiliflager
• 1-2 tsk. spidskommen
• 1 spsk. karrypulver
• 2 spsk. ekstra jomfruolivenolie
• salt
• peber
• 1 dl quinoa, sort, rød eller
hvid
• 750 g mosede tomater
(Passata di Pomodori)
• 50 g mørk chokolade
• 240 g kogte sorte bønner
(ca. 1,5 dl ukogte)
• 240 g kogte pintobønner
(ca. 1,5 dl ukogte)
• 240 g kogte kikærter (ca.
1,5 dl ukogte)
• ½ l vand
• 300 g rødbeder, fintrevne
• ¼ rødspidskål, skåret
tynde strimler
• ½ avokado, skåret i tern og
fjernet fra skrællen
• masser af bredbladet
persille
• creme fraiche
• frisk rød chili, finthakket
• friskpresset limesaft
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Tip!

Du kan sagtens
bruge kogte bønner på
dåse og rødbeder, der allerede er revne. Andre typer
rodfrugter gør sig også fantastisk i retten, f.eks. pastinak,
persillerod, jordskokker.

Så nemt er det:
1. Kom løg, hvidløg, gulerødder, knoldselleri, chiliflager,
spidskommen, karrypulver, olivenolie, salt og peber i en
stor gryde, og sauter det ved mellemhøj varme i 10 minutter, indtil løg og rodfrugter er let brunede og lidt møre.
2. Tilsæt quinoa, tomat og chokolade, og lad det koge i yderligere 5-10 minutter.
3. Tilsæt bønner og vand, og lad det hele koge i yderligere
15-20 minutter.
4. Fordel retten i 4 skåle eller dybe tallerkener, og top med
rødspidskål, reven rødbede, avokado, creme fraiche og lime
5. Server og nyd det.

Af Umahro Cadogan • Foto: Kim Wendt

Alt i én-gryde med bælgfrugtpasta og grøntsager
(4 pers.)
Tilberedningstid:
20 minutter.
Holdbarhed: Rester
kan sagtens spises
dagen derpå.
Det skal du bruge:
• 2 røde peberfrugter,
skåret i tynde tern
• 1-2 spsk. ekstra
jomfruolivenolie
• 1-2 fed hvidløg, hakkede eller knuste
• 5 cm frisk ingefær,
skåret i tynde tråde
eller finthakket
• salt
• peber
• et lille skvæt fishsauce
• ½ savoykål, skåret i
tynde strimler
• 300 g gulerødder,
fintrevne
• 250 g bælgfrugtpasta (soja, linse-,
ærte-, kikærtepasta)
• ¾ l vand
• lime

Tip!

Savoykål kan erstattes med andre slags kål,
såsom spidskål, rødspidskål,
palmekål eller rosenkål. Og
gulerødderne kan erstattes
med f. eks. rødbede, pastinak,
persillerod eller søde kartofler.
Og lime kan erstattes
med citron eller
appelsin.

Så nemt er det:
1. Kom peberfrugter, hvidløg, ingefær, olivenolie, salt og peber i en gryde,
og sauter peberfrugterne i 5-6 minutter, til de er møre, bløde og søde.
2. Tilsæt kål, gulerødder, bælgfrugtpasta og vand, læg låg på, og kom
gryden tilbage på varmen. Vent, til det koger igen, og lad det hele dampe
5-6 minutter, til pastaen er mør, og grøntsagerne er gennemdampede. Tjek
efter 2-3 min. for at se, om der evt. skal spædes op med en lille smule vand.
3. Tilsæt friskpresset limesaft, olivenolie, salt og peber, og server i skåle.
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MØD EN FORSKER

Af Sara Bangsbo • Foto: Ninett Rohde Brandt

MAGNUS SKABER VIDEN
OM SCLEROSE HOS BØRN

18
millioner kroner.

Så meget gav
Scleroseforeningen i
støtte til forskning i 2020.

[Diagnostik]
Navn: Magnus Spangsberg Boesen
Stilling: Læge og ph.d.
MIN FORSKNING HANDLER
OM ...
børn, som får sclerose før 18-års
alderen. Vi har set på, om disse
børn diagnosticeres rettidigt i
Danmark, og hvordan de klarer sig
i skolen og i forhold til psykiske
sygdomme. Jeg prøver også at forbedre, at læger tidligere i forløbet
kan være sikre på, at børnene har
sclerose, hvilket forhåbentlig vil
bidrage til, at børnene kan få den
rette hjælp og behandling så tidligt
som muligt.

VI HAR FUNDET UD AF ...

dem har langt størstedelen debut
fra 15- til 18-års alderen. Vi har
også fundet ud af, at børn med
sclerose klarer sig fint i skolen,
men til gengæld bruger de oftere
psykolog/psykiater og har et højere
forbrug af medicin mod psykiske
forstyrrelser.

FORSKNINGEN ER VIGTIG,
FORDI ...
vi får kortlagt udbredningen og
diagnostik af sclerose hos børn, så
vi kender til, hvor mange børn det
drejer sig om, og så vi kan hjælpe
børnene bedst muligt.

at cirka 10 børn under 18 år i Danmark hvert år får sclerose, og af

er et begreb, som bruges af
læger og andre fagprofessionelle til at bestemme en sygdom ud fra forskellige tegn,
symptomer og undersøgelser.

3

HURTIGE
Teater eller biograf ?
Det afhænger af indholdet, men
jeg er vild med musicals!
Computer eller pipette?
Må man vælge Nintendo?
Cykel eller bil?
Helt klart motorcykel.

Har du kommentarer til artiklen? Skriv til sba@scleroseforeningen.dk
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ANNONCE
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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.
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Har du kommentarer til noter om forskning? Skriv til sba@scleroseforeningen.dk
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For at forstå sclerose og den udvikling, sygdommen kan føre med
sig, er det nødvendigt at komme
helt tæt på de strukturer, hjernen
består af, og som sørger for at
sende forskellige signaler rundt i
kroppen. Det er netop, hvad Tim
Dyrby og hans kolleger fra Hvidovre Hospital skaber mulighed for.
Blandt de første i verden har de
afprøvet og undersøgt en ny scanningsteknik, som kan skabe unikke
muligheder for personer med
sclerose.
”Det betyder, at vi nu kan få et
mere sikkert billede af sygdomsudviklingen. Måske kan vi endda

je
h
i
r

r

n
e
n

bruge scanningsteknikken til at
forudse, hvordan sygdommen vil
påvirke, inden det sker, og i fremtiden kan det muligvis også bruges
til at vurdere, hvilken medicinbehandling der vil være mest effektiv for det enkelte menneske med
sclerose,” fortæller forsker Tim
Dyrby.
Forskningen har fået lidt over
en halv million kroner i støtte fra
Scleroseforeningen, og du kan
finde mere om det her:
www.scleroseforeningen.
dk/forskning-helt-tæt-påhjernen

w

Det er dyrt at være syg
Lægebesøg, medicin, fysioterapi og hjemmehjælp. Det er nogle af de
udgifter, som koster dyrt, når man lever med sygdom. Prisen er høj
- både for den enkelte og for hele samfundet - og så er den forskellig,
alt efter hvilken type sclerose du lever med. Det slår en ny undersøgelse fast.
Data fra 9.563 personer, der enten har attakvis sclerose, primær eller
sekundær progressiv sclerose, viser, at sundhedsomkostningerne er
højest, når man har sekundær progressiv sclerose. Også
primær progressiv sclerose vægter tungere end attakvis
sclerose, og det er særligt pleje- og hjemmehjælp, der er
tungen på den økonomiske vægtskål for de forskellige
typer af sclerose.

w

Find undersøgelsen på:
www.vive.dk/da/udgivelser
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personer med sclerose i Danmark er over 65 år, og når man
kan tælle sin alder på mere
end 13 hænder, er sygdommen
sjældent den eneste udfordring i kroppen. Hvert år stiger
antallet af danskere, som har
sclerose. En af grundene er, at
flere med sygdommen bliver
ældre og lever længere. Men vi
ved kun ganske lidt om, hvordan livet er for gruppen af ældre
med sclerose. Det er forsker og
ph.d.-studerende Sofie Olsgaard
Bergien ved at ændre på.
“Vi er allerede startet på
forskningen og har fundet en
kernegruppe af ældre med
sclerose, som har ønsket at være
med til planlægningen og udførelsen af projektet, og som vil
spille en central rolle i projektet
de kommende år. Det er enormt
skønt og givende at have dem
med i processen helt fra start.
Der har været en kæmpe interesse for forskningsprojektet
lige fra begyndelsen, og det er
et område, som jeg oplever, at
mange har savnet opmærksomhed omkring,” fortæller hun.
I samarbejde med Københavns Universitet og Scleroseforeningen bruger Sofie Olsgaard
Bergien de næste tre år på at
skabe viden om alderdommen
med sclerose, så Scleroseforeningen kan målrette hjælp og
tilbud til den store gruppe af
ældre med sclerose. Scleroseforeningen støtter projektet med
1,2 millioner kroner.
www.scleroseforeningen.
dk/livet-som-aeldre-medsclerose

w

NOTER OM FORSKNING

Kan overvægt
forværre
din sclerose?
Det findes der endnu ikke et
entydigt svar op. Men i løbet af
de seneste år har flere mindre
studier undersøgt, om der
kan være noget om snakken.
I 2019 søgte en gruppe italienske forskere efter, om en
øget fedtmasse fremprovokerer betændelse i spinalvæsken
og påvirker sygdommen hos
mennesker med sclerose. De
kunne efterfølgende fortælle,
at betændelsestilstanden og
en højere grad af handicap på tidspunktet, hvor diagnosen stilles, kan
være forbundet med overvægt.
Også en gruppe af amerikanske
forskere har undersøgt, om
overvægt skruer op for forværring i kroppen, når man
har sclerose.
Læs mere om det på
www.scleroseforeningen.dk/nyheder/
forværrer-overvægt-sclerose

w

SKRIDT FOR SKRIDT
GØR EN FORSKEL
Sidste år klarede 27 danskere med sclerose et særligt forløb
med gangtræning, da de deltog i Projekt Livsglæde. Forskningsprojektet gennemføres af Scleroseforeningen og undersøger, om vandring, dans og sang kan påvirke din fysik og
psyke og samtidig øge livskvaliteten, når du lever med sclerose.
Forskerne undersøger én aktivitet ad gangen, og vi kan
afsløre, at vandring kan mere end blot at brænde kalorier af.
De 27 deltagere, som alle har sclerose, men som fysisk var
på meget forskellige niveauer, gennemførte et skræddersyet
vandreprogram på syv uger. Næsten alle deltagere oplevede
en mindre sclerosetræthed og et generelt øget velbefindende, da projektet sluttede. Gangtræningen resulterede
også i, at deltagerne efterfølgende kunne gå længere, end da
de startede syv uger forinden.

w

Find Projekt Livsglæde her:
www.scleroseforeningen.dk/gåforlivet

Ny medicinbehandling
er den første godkendte
til særlig patientgruppe
Efter en lang og svær proces blev den første behandling mod
aktiv sekundær progressiv sclerose godkendt. Medicinbehandlingen hedder Siponimod og er en tabletbehandling, som har
vist at kunne forsinke sygdommens udvikling hos mennesker,
der oplever attakker eller sygdomsaktivitet, selvom de har sekundær progressiv sclerose. Før nu har der ikke været en godkendt
behandling til dem, og selvom Siponimod ikke har vist revolutionerende effekt, er det en ny og vigtig mulighed for de personer i
Danmark, som lever med den type af sclerose.

w

www.scleroseforeningen.dk/nyheder/
første-behandling-sps
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FORSKNING

VIRKER DEN
FORBUDTE
PLANTE?
Cannabisplanten har været brugt som rusmiddel
og medicin i årtusinder - og deler stadig vandene.
Flere danske forskere har siden forsøgsordningens
start undersøgt fordele og ulemper ved cannabis
som medicin. Her får du et smugkig på nogle af de
nye resultater, som to forskere har fundet.

T

re år efter at forsøgsordningen med medicinsk
cannabis blev virkelig, deler flere danske
forskere deres resultater, som mange har ventet med
spænding på.
Stefan Gustavsen er en af dem. I
sin ph.d. besluttede han at udføre
tre helt forskellige studier, som
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alle ser nærmere på cannabis
som medicin. I det første har han
undersøgt tendenser.
”Jeg fandt ud af, at hver femte
med sclerose i Danmark har prøvet
eller brugt cannabis som medicin i
løbet af det seneste år. Det er flere
end blandt den generelle befolkning. Desværre er der kun meget
få, som har fået det på recept, og

det er alarmerende,” siger Stefan
Gustavsen.
”Mine resultater viser, at størstedelen brugte cannabis som
symptombehandling mod smerter,
spasticitet eller søvnproblemer. Det
er en misinformation, at det kan
bruges som behandling af selve
sygdommen, så det er rigtig godt at
se, at cannabis primært blev brugt
til lindring af scleroserelaterede
symptomer,” understreger han.

Peger i forskellige retninger
Stefan Gustavsen deler flere spændende resultater. Men først skal
vi omkring lidt af den nye viden,
som forsker Carsten Hjorthøj har
fundet om cannabis som medicin. Carsten Hjorthøj er lektor og
beskæftiger sig særligt med psykiatrisk forskning.

Af Sara Bangsbo • Foto:Mostphotos

[Medicinsk cannabis]
er produkter, der indeholder
cannabis og bruges som
behandling. Produkterne kan
indeholde mere eller mindre
ren cannabis. Nogle indeholder
kun ét eller få stoffer fra cannabisplanten, mens andre produkter indeholder hele
cannabisplanten.
Se hele vores ordbog på
www.scleroseforeningen.
dk/scleroseordbog

w

Sammen med sine medforskere
har han undersøgt virkningen af
receptpligtig cannabis på forskellige tilstande og symptomer.
”Vores resultater peger desværre i ret forskellige retninger
hos personer med sclerose, alt
efter om vi ser på data, som
lægerne har indrapporteret i forbindelse med forsøgsordningen,
eller de oplevelser, som patienterne deler med os igennem spørgeskemaer. Der tegner sig dog et
billede af, at patienter, som bruger
cannabis som medicin, generelt
føler sig mere tilfredse. Vi ser
ikke, at det fjerner deres symptomer, men vi kan ikke afvise, at det
mindsker eller gør det lettere at
håndtere dem,” fortæller Carsten
Hjorthøj.

Lave doser cannabisolie
Også Stefan Gustavsen har undersøgt virkningen hos patienter, som
fik recept på forsøgsordningens
cannabis. Mere nøjagtig cannabisolien.
”Det vigtigste var at undersøge
sikkerheden, og hvorledes man
forsvarligt kan dosere cannabisolie.
Men vi så også på behandlingens
virkning, og blandt de 28 personer med sclerose, som blev fulgt i
mit projekt, oplevede de fleste en
mere eller mindre gavnlig effekt
på smerter, spasticitet og søvn.
Patienterne oplevede primært mildere bivirkninger, men det var også
relativt lave doser, der blev behandlet med,” forklarer han og tilføjer,
at studiets størrelse og design gør,
at der er brug for mere forskning til
at slå resultaterne helt fast.

vidt forskellige forskningsprojekter er blandt dem, der har
undersøgt cannabis som medicin for mennesker med sclerose.
Find mere i webartiklen om
tankerne bag forskningen og de
helt nye resultater, som er delt.
Læs mere her
www.scleroseforeningen.dk/nyheder/
virker-den-forbudte-plante

w

Flere danske studier er stadig
i fuld gang med at undersøge
cannabis som medicin. Et af de
helt store projekter skaber viden
om virkningen, bivirkninger og
sikkerheden af to særlige stoffer
fra cannabisplanten, der hives ud
og isoleres i en pille, og som 400
personer med sclerose eller rygmarvsskader afprøver.
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EVENTS

Gå, strik og spis for en verden
Vi glæder os til endnu et år fyldt med sjove, udfordrende og hyggelige
events i kalenderen. I løbet af 2021 har du mulighed for at deltage i
events, der samler penge ind til den vigtige forskning i sclerose, og som
passer til lige netop dine interesser - uanset om du foretrækker en aften
i køkkenet, en kreativ stund eller en fysisk hård udfordring.

15.-28. FEBRUAR
MS Everest Challenge
I en periode med restriktioner og mangel på
socialt samvær udfordrede vi alle, der havde
mulighed og lyst, til at nå så mange højdemeter som muligt på 14 dage. Udfordringen var en
stor succes, og det lykkedes de 103 deltagere at
samle 159.775 kroner ind til forskning i sclerose.

1. MAJ
You Go Girl
Den 1. maj går vi på gaden. For vidste du, at
kvinder er overrepræsenterede, når det kommer
til diagnosen sclerose? Og at forskerne stadig
ikke ved, hvorfor flere kvinder end mænd får
sygdommen? Gå et walk for de over 11.000 danske kvinder, som hver dag lever med sclerose.
You Go Girl hylder fællesskabet, og sammen gør
vi alt, vi kan, for at samle så mange penge som
muligt ind til forskning i sclerose!

w

Læs om dagen på www.yougogirl.dk
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Af Nadia Meisner Jensen • Foto: Privatfotos etc.

uden sclerose i 2021
27.-28. AUGUST
MS Bike
I august er Scleroseforeningens
ultracykelløb tilbage. MS Bike er
for alle cykelentusiaster, der er
klar til en fysisk hård udfordring
- 700 kilometer fra Skagen til
København på under 30 timer.
Du vælger selv, om du vil deltage
som solorytter eller sammen
med dine cykelkammerater.

w

Du kan heppe med på
www.facebook.com/
MSCHALLENGE

30. MAJ
World MS Day
Søndag den 30. maj er World
MS Day, og det vil vi gerne
fejre med dig! Som deltager
kan du oprette din egen onlineindsamling og helt selv
bestemme, hvilket tiltag du
ønsker at bidrage med. Måske
du vil gå i 24 timer, løbe, så
langt du kan, strikke, synge
eller danse? Fælles for alle
er, at vi gør det for en verden
uden sclerose.

w

www.mschallenge.dk/
worldmsday
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EVENTS

12. SEPTEMBER
Scleroseindsamlingen
Scleroseindsamlingen er den årlige, landsdækkende indsamling som for én dag samler
os alle under mottoet: Sammen mod sclerose.
Sidste år deltog knap 5.000 danskere, og hele
5,2 millioner kroner blev samlet ind. Vi glæder
os allerede nu til at se de mange røde bøtter
på gaden igen den 12. september!

w

Bestil din bøtte, og vælg din rute nu på
www.sammenmodsclerose.dk

14.-19. SEPTEMBER
Cykelnerven
Danmarks hårdeste velgørenhedsevent på to hjul bliver i år afholdt for
ottende gang. I et helt år har 250
ryttere trænet og samlet penge ind
for at nå deres mål: De legendariske
Tour-bjerge og flere penge til forskning i sclerose. Og de plejer ikke at
skuffe …!

w

1.-30. NOVEMBER
MS Middag
I november har du mulighed for at invitere venner,
familie eller naboer til en unik spiseoplevelse hjemme
hos dig. Vi har varerne. Du skal blot invitere op til otte
gæster på en hjemmelavet middag. Tilmeld dig som
vært nu, og modtag velkomstpakke med opskrifter og
gavekort til REMA 1000 i oktober. Nemt, ik’?

w

Tilmeld dig som vært på
www.msmiddag.dk
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Du kan heppe de seje ryttere
på vej på www.facebook.com/
cykelnerven

ANNONCE

Enkel irrigation, der passer ind i din hverdag

´

Nem at fylde

´

Blød pumpe, der er let at håndtere

´

Diskret "ikke-medicinsk" design

Genvind kontrollen over din tarm
Hvis du døjer med tarmproblemer som afføringsinkontinens eller
følelsen af aldrig at kunne blive helt tømt, så ved du også, hvor stor
en indflydelse det kan have på dit liv.
Den nye Qufora IrriSedo MiniGo er et simpelt irrigationsprodukt
specielt udviklet til af afhjælpe netop disse problemer. Blot en lille
mængde vand vil ofte være nok til at afhjælpe et stort problem.
Jævnlig brug af rektal irrigation, har vist sig at have en effektiv
effekt på afføringsinkontinens og forstoppelse.
Kontakt din læge eller sygeplejerske og find ud af om
Qufora IrriSedo MiniGo er en løsning for dig.

Designed for you

Distribueret af
OneMed
Tlf.: 86 109 109
Mail: info.dk@onemed.com
Website: www.onemed.dk

Qufora® is a registered trademark of Qufora A/S. ©03/2021.
All rights reserved Qufora A/S, 3450 Allerød, Denmark.

ANNONCE

Bredbjergvej 46 · 5230 Odense M · Tlf. 66 12 33 15 · axelgram.dk

Jens Holms Vej 51, DK 6000 Kolding, Tel: +45 79 33 79 33, smurfitkappa.dk

Per
Rasmussen

Mobiltlf. 21 91 23 71
byens-vvs@post.tele.dk

Let livet for
Danmarks
sclerosepatienter

Følg MS
sagen på
facebook

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
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BYENS VVS I/S

Aut.VVS-installatør og kloakmester

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

VI SÆTTER
SCLEROSE PÅ
VERDENSKORTET PÅ

WORLD MS DAY

Hver 5. minut får en ny person et sted i verden konstateret sclerose.
Det er mere end 100.000 nydiagnosticerede med sclerose hvert år.
Derfor går Scleroseforeningen og alle søsterorganisationer rundt
om i verden sammen søndag d. 30. maj på World MS Day.
Det gør vi for at sætte fokus på og bidrage til den forskning, som
er livsvigtig for at vende udviklingen. Og du kan være med!
Måske vil du løbe, så langt du kan, gå en tur rundt om huset,
strikke vaskeklude, synge eller danse?
Som deltager får du en medalje tilsendt og din egen
onlineindsamling, og du kan helt selv bestemme,
hvilket tiltag du ønsker at bidrage med.

I 2012 VAR DER

2,3 MIO.

MENNESKER
MED SCLEROSE
PÅ VERDENSPLAN.
I 2020 ER DET
STEGET TIL

2,8 MIO.

Læs mere på
https://mschallenge.dk/
worldmsday

w
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EN FRIVILLIG STJERNE

BENTE FINSEN
Alder: 60 år.
Relation: Bente Finsen er neurobiolog ved Syddansk Universitet
og har forsket i blandt andet
sclerose siden 1998.
Hvorfor: Bente Finsen er frivillig
og den ene af to næstformænd
i Scleroseforeningens forskningsudvalg. Sammen med
resten af forskningsudvalget
bruger hun en masse tid hvert
år på at vurdere, hvilke ansøgere
der skal have midler til deres
forskning i sclerose. Pengene
kommer fra de mange mennesker, som samler ind til eller
støtter Scleroseforeningen. For
Bente er det vigtigt, at det er
den mest lovende forskning,
der modtager støtte. Derudover
vil Bente gerne give tilbage til
forskningen. Bente har nemlig
selv tidligere modtaget midler
fra udvalget til sin egen forskning i sclerose.
Du kan læse meget mere
om Bente her:
scleroseforeningen.dk/
BenteFinsen

w

I hvert magasin kan du
møde en af de mange
ildsjæle, der gør en
kæmpestor indsats for en
verden uden sclerose.
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Af Matilde Nørgaard Larsen • Foto: Carsten Bundgaard

”Jeg håber
på at kunne
bidrage med at
udvælge den
forskning, der
er bedst og
har de største
perspektiver
inden for
sclerose.”
Bente Finsen,
neurobiolog og forsker
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SCLEROSEFORENINGENS TILBUD

DET FÅR DU
Hvad får du egentlig for dine medlemskroner?
Vi har samlet en oversigt over alle Scleroseforeningens medlemstilbud.
Læs også mere om alle tilbuddene på:
www.scleroseforeningen.dk/medlemstilbud
PSYKOLOG

INFORMATØRER

CAMPS

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

Book en gratis informatør til at fortælle om
livet med sclerose.

Deltag i spændende
camps og aktivitetsweekender.

w

w

w

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

36 46 36 46
DRONNINGENS
FERIEBY

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

scleroseforeningen.dk/
psykolog

scleroseforeningen.dk/
informatør

scleroseforeningen.dk/
camps

LOKALE
AKTIVITETER

NYHEDER

LEGATER

SOCIALRÅDGIVER

Få sidste nyt om forskning og behandling.
Læs mere her:

Søg et af Scleroseforeningens legater.

Få konkret rådgivning
og en vurdering af
din sag.

Få adgang til faglige og
sociale aktiviteter i dit
lokalområde.

w
scleroseforeningen.dk/
aktivitet

w
scleroseforeningen.dk/
nyheder

w
scleroseforeningen.dk/
legat

w
scleroseforeningen.dk/
ferieby

w
scleroseforeningen.dk/
socialrådgiver

ADVOKAT

MEDLEMSBLAD

MS BRAIN FIT

LÆGE

Få gratis advokatbistand
i sager relateret til
sclerose.

Fire gange årligt lander
medlemsbladet i din
postkasse.

Et digitalt støtteværktøj
til dig, der oplever
problemer med hukommelsen, opmærksomhed eller fatigue.

Stil spørgsmål til
Scleroseforeningens
egen læge.

w

w

scleroseforeningen.dk/
advokat

scleroseforeningen.dk/
blad

KURSER OG
MØDER

NETRÅDGIVNING

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

w
scleroseforeningen.dk/
camps

Næsten 20 eksperter
svarer på spørgsmål om
livet med sclerose.

w
scleroseforeningen.dk/
netrådgivning
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w

msbrainfit.me

FERIEHUS
I SKAGEN
Lej vores tilgængelige
hus i Skagen.

w
scleroseforeningen.dk/
skagen

w
scleroseforeningen.dk/
læge

EVENTS
Mød andre ligesom dig,
der kæmper for en
verden uden sclerose.

w
scleroseforeningen.dk/
events

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 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 længerevarende 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 rehabilitering, hvis du og de ønsker at være det.

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

MIN SCLEROSE

”Få
mest
muligt
ud af
det”
62-årige John Boldreel Larsen
havde fuld fart på karrieren og
løbeturene, da hans krop pludselig
begyndte at føles anderledes.
I 1996 fik han diagnosen sclerose,
og siden har han levet højt på
sit gode humør og engagement i
Scleroseforeningens lokalafdeling
og ikke mindst Rap om Kap, som
samler ind til forskning i sclerose.
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Af Sascha Kael Rasmussen • Foto: Carsten Bundgaard

Gid jeg havde
vidst noget før, at …
Det var sclerose, jeg bøvlede med.
Jeg gik i 5-6 år og forstod ikke,
hvad der foregik.

Havde jeg ikke fået
sclerose, havde jeg …
Hvis jeg ikke havde fået sclerose,
havde jeg været i fuld gang med
min karriere. Jeg havde nok ikke
længere arbejdet i døgndrift, men
jeg ville stadig være aktiv.

Hvis jeg skulle give et
råd til andre, ville jeg sige …
Se situationen i øjnene, og bevar
det gode humør. Få mest muligt ud
af det - og hvis noget går galt, så
find det positive i situationen. Det
kan være gode naboer, som kommer for at hjælpe til.

Jeg havde aldrig
klaret mig uden …
Mit gode humør og min positive
indstilling. Jeg kan godt blive
irriteret, men jeg forsøger at blive
ved med at være positiv og bevare
overblikket. Jeg vil gerne huskes
som et positivt menneske.

17.229
mennesker lever med sclerose i Danmark.
I hvert blad kan du møde en af dem her.

w

Læs mere om John på:
scleroseforeningen.dk/JohnBoldreel
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BREVKASSE

Scleroseforeningens rådgivningspanel er et
gratis tilbud for mennesker, som er berørt af eller
interesserede i sygdommen sclerose. Du kan stille
spørgsmål om alt, der vedrører livet med sclerose.

w www.scleroseforeningen.dk/netraadgivning

NETRÅDGIVNINGEN
Hvad er gode øvelser til stive ben?
SPØRGSMÅL:
Jeg vil gerne have et godt råd
vedrørende stive ben. Det er,
som om knæene ikke rigtig
vil bukke. Er der øvelser eller
andet, der kan afhjælpe dette
problem? Eller måske en form
for behandling?

Der findes flere former for medicinsk behandling af spasticitet,
men dette skal du tale med din
læge om.
I forhold til øvelser kan jeg foreslå:

SVAR:
Der kan være flere forskellige
grunde til, at dine ben ikke vil
bukke/bøje, men det mest sandsynlige er, at du har noget spasticitet i benene. Hvis du har strækspasticitet, vil din store lårmuskel/
quadriceps være overaktiv og
dermed give modstand, når du
forsøger at bøje knæene.

1. Rotationer er rigtig gode til at
mindske stivhed. Prøv at ligge på
ryggen med bøjede ben og armene
strakt op imod loftet. Herefter
fører du benene samlet til højre og
armene samlet til venstre, herefter
modsat, så du roterer over midten/
truncus. Hvis du ikke selv kan
gøre dette, kan du eventuelt få en
person til at gøre det for dig, men
i dette tilfælde skal bare benene
være bøjede, og så skal de føres
langsomt samlet fra side til side.
Gerne 20-30 gange.

2. At strække lårmusklen kan
også være godt. Lig på siden,
bøj det øverste ben, grib fat om
anklen, og træk låret bagud, så du
mærker strækket i låret. Hold i 20
sekunder. Skift side.
3. Cykling med lav modstand,
hvor benene skiftevis bøjes og
strækkes, er godt til at blødgøre
musklerne og øge bevægeligheden.
Gør det, så længe du kan. Håber,
dette kan være en starthjælp.
Ellers husk, at du kan tale med en
fysioterapeut, der kan undersøge
dig og vejlede dig individuelt.

Dorte Støvring har siden 1998 arbejdet på Klinik for Fysioterapi, Borgergade 20 i
København. På klinikken har Dorte p.t. fem ugentlige sclerosehold - på forskellige
niveauer. Herudover eget konsulent- og undervisningsfirma med speciale i kørestolstilpasninger. Mangeårig aktiv inden for handicapidrætten.

Stil spørgsmål til en af vores rådgivere online: Advokat • Arkitekt • Børn og unge • Ergoterapeut • Familie- og børnepsykolog • Forsikring • Fysioterapeut • Jobrådgiver • Jordemoder • Kost • Læger • Neuropsykolog • Psykiater • Psykologer
• Redaktør • Sexolog • Socialrådgiver • Sygeplejerske • Tandlæge
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LIVET MED SKLEROSE
Ny hjemmeside til dig og dine pårørende
•
•
•
•

Hvorfor mig?
Skal jeg fortælle andre om min sygdom?
Hvad er MS?
Kan jeg forblive, den jeg er?

•
•
•
•

Hvad er der af behandlingsmuligheder?
Kan jeg dyrke sport?
Er der noget, jeg skal være særlig opmærksom på?
Hvor kan jeg finde mere information?

Mange tanker og spørgsmål? Find svar her:

livetmedsklerose.dk

Kan også downloades som pjece

07 12 2020_MSDK2011934-01

ANNONCE

Alt det jeg ville
ønske, de andre
også vidste…

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.

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

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

Biogen-33929 November 2019

Hør den nye
podcast-serie
”Sklerose
& jeg”

