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“Dårlig søvn
påvirker mine
symptomer.
Det er en
ond cirkel”
Mange mennesker med
sclerose har svært ved at
sove. Læs det store tema
om søvnproblemer.
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LEDER

Af Christian L. Bardenfleth, formand for Scleroseforeningen

Hver en krone betyder
meget for forskning i
sclerose. Derfor håber vi, at
du vil være med til at samle
ind søndag den 12.
september 2021,
også selv om du
ikke kan gå en hel
rute. På forhånd
tak!
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Når man først møder Susanne, kan man
ikke andet end at blive smittet af hendes
glæde. Men når samtalen falder på hendes
dårlige søvn, bliver det tydeligt, at det har
en kæmpe påvirkning på hendes hverdag.
Journalist Matilde Nørgaard Larsen om at møde Susanne
Frederiksen, der kæmper med store søvnproblemer. Læs mere
på side 18-19.
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Har du kommentarer til artiklerne? Skriv til lpa@scleroseforeningen.dk

288 kram satte fokus på sclerose
En gåtur, en styrketræning, løb, cykling, vingummibamsespisning eller kram. Alt dette var på programmet, da
hele verden satte fokus på World MS Day den 30. maj
2021, hvor tallet 288 var i fokus. Hver dag bliver 288 personer globalt set nemlig diagnosticeret med sclerose,
og vi forsøgte i den forbindelse at vende det negative
tal til noget positivt ved at opfordre til at give sig selv
eller andre en udfordring. Alt sammen med tallet 288
som omdrejningspunkt. Det samme gjorde Tenna:
”Når kræfterne ikke er til de store udskejelser, må
man tænke i alternative baner. Og mens jeg tænkte

over min udfordring, sagde en
af mine børn:
‘Hvad med at
kramme?’” fortæller Tenna.
Tenna og hendes familie besluttede sig altså for at
give hinanden to kram hvert 5. minut i 12 timer, hvilket
resulterede i de famøse 288 kram. Tak til alle, der var
med til at stille skarpt på sclerose den 30. maj – sammen
er vi stærkere.

”Det er glædeligt, at

forsøgsordningen
med medicinsk
cannabis bliver
forlænget, men
der skal kæmpe
ændringer til, ellers
forlænger
vi bare en ordning,
der ikke virker.”

Husker du at
bruge Sclerose-
rådgiveren?
Scleroserådgiveren er Scleroseforeningens
digitale rådgiver. Her kan du få overblik over,
hvilke muligheder og rettigheder du har.
Scleroserådgiveren hjælper med at finde
alle de informationer, som er relevante for
dig. Alle de sider, du skal bruge, bliver gemt,
så kan du nemt finde dem igen. Så er alt det
vigtigste samlet ét sted.

w

Find Scleroserådgiveren her:
www.scleroseraadgiveren.dk

Klaus Høm, direktør i Scleroseforeningen

1.000.000

kroner blev der samlet ind til forskning i sclerose ved
dette års You Go Girl. Tusinde tak til alle jer, der var med
til vores store gåfest – vi gør det igen næste år!
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VÆRD AT VIDE

Fra Skagen til København
for en verden uden sclerose
Sidste år cyklede 146 seje ryttere fra Skagen til Valby
og samlede hele 641.523 kroner ind til en verden
uden sclerose. I år gentager vi succesen. MS Bike
løber nemlig af stablen den 28.-29. august 2021, og
igen i år cykler en masse seje mennesker med – mennesker, der enten selv har sclerose, er pårørende til én
med sygdommen eller blot vil cykle for en god sag.
Et af holdene, der i år er med til MS Bike for første gang, er de seje Team
Vejveninder, der alle glæder sig til at udfordre sig selv og hinanden ude på vejene:
”For os handler det om at få en oplevelse sammen, kunne støtte hinanden
samt komme ud på vejene og have et fælles mål – ét stort fælles mål, vi arbejder
sammen for at opnå. Dét er megamotiverende,” fortæller Team Vejveninder.

w

Læs mere om MS Bike på www.mschallenge.dk/msbike

ERGOTERAPEUTENS
HJØRNE
Jeg tror, de fleste har oplevet følelsen af at være brugt
op i løbet af dagen. En anden form for træthed er der,
hvor man mærker, at hovedet ikke helt kan følge med
længere. Det er vigtigt at holde hvil og pauser for at
have bedst mulig overskud både fysisk og mentalt.

3

G ODE
RÅD

OKMS
Online genvej
til en bedre
hverdag med
sclerose
Er du interesseret i livsstil?
Så er OKMS noget for dig.
På OKMS.dk kan du finde
inspiration til det mentale,
motion og mad – alt
sammen helt særligt til dig
med sclerose. Du kan finde
træningsvideoer, opskrifter
og meget mere.

w

Find mere på
okms.dk

1.

Find det bedste hvilested for dig. Det kan være
sengen, sofaen, lænestolen, kørestolen eller et andet
godt sted, som er det bedste for dig.

ONLINE
FOREDRAG
Du kan altid nå
det!

2.

Tag en pause fra det, du er i gang med, hvis du
mærker, at det er svært at fastholde koncentrationen.
En pause kan være at drikke et glas vand, spille et spil
på telefonen, bevæge kroppen, rulle med skuldrene,
strikke et par pinde, løse en sudoku eller andet,
hvor du lige kommer væk fra det, som kræver din
koncentration.

3.

Heidi Visby,
ledende
ergoterapeut
på Sclerosehospitalerne
i Danmark.

Planlæg, hvor meget du skal i løbet af en dag
og uge, så du ikke overforbruger dig selv. Læg hvil og
pauser ind hver dag. Ved sociale arrangementer kan du
aftale med dig selv og eventuelt din familie, hvor lang
tid du kan deltage. Indgå en aftale med værten om
muligheden for, at du kan trække dig tilbage til et andet rum for at få et hvil.
Både værten og dine gæster vil hellere se dig kort tid end slet ikke.

Når du heller ikke altid at
være med i vores månedlige
livemøder, hvor vi online
præsenterer en række eksperter, der kan gøre os klogere på livet med sclerose?
Så kan du i stedet se dem
alle sammen online. Her
kan du se eller gense alle
møderne – lige præcis når
det passer dig.
Se mere på:
www.scleroseforeningen.dk/onlinemedlemsmoeder

w
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MÆRKESAG

Af Gitte Rudbeck • Illustration: Mostphoto

VI KÆMPER FOR
3 mærkesager til
kommunalvalget 2021

1.

Ret til at
være familie
– også når
sygdom
rammer!
HVORFOR: Fordi det
nærmest er umuligt i
dagens Danmark at få
praktisk hjælp fra kommunen, når der er en rask
ægtefælle – selv for en borger
med en alvorlig sygdom som
sclerose. På trods af at dansk
handicaplovgivning baserer sig
på et kompensationsprincip,
hvor mennesker med handicap
har ret til hjælp til det, de ikke
selv kan. Den manglende hjælp
gør raske ægtefæller syge og får
familier til at bryde sammen. En
stor landsdækkende og repræsentativ undersøgelse viste for
et par år siden, at 40 procent af
alle danskere, der har sclerose,
er helt afhængige af hjælp fra
andre. En hjælp, som de i stadig
mindre grad får fra kommunen
og må have fra ægtefælle og
børn. Fra 2012 til 2017 er andelen af mennesker med sclerose,
der er helt afhængige af hjælp,
og som bliver nødt til at få den
fra deres børn, steget fra 13 til
29 procent. Den udvikling er
helt gal, og den skal vendes!

6 • MIT LIV MED SCLEROSE · NR. 3 · 2021

Scleroseforeningen er i fuld
gang med at gøre klar til kommunalvalget, der afholdes den
16. november 2021. Sammen
med lokalpolitisk aktive i hele
landet sætter foreningen fokus
på tre vigtige mærkesager for
mennesker med sclerose og
deres pårørende.
Du kan løbende læse
mere på vores hjemmeside:
www.scleroseforeningen.dk


w

3.

Bedre sags
behandling med
færre fejl!

2.

Stop forkert
brug af kvalitets
standarder!
HVORFOR: Fordi hver anden
afgørelse ikke tager højde for
borgerens individuelle behov,
blandt andet fordi kommunerne
bruger kvalitetsstandarder, det vil
sige egne lokalt vedtagne standarder for, hvor meget hjælp og
støtte man kan få i den enkelte
kommune. Scleroseforeningens
statistik for 2020 viser, at 49 procent af kommunernes afgørelser
er foretaget uden den lovpligtige
individuelle vurdering af borgerens konkrete behov. I stedet
opererer mange kommuner med
lokalt besluttede “kvalitetsstandarder”, som bliver brugt uanset
borgerens individuelle behov, og
til trods for at det er ulovligt. Og
det skal stoppes!

HVORFOR: Fordi der er alt for
mange fejl i de kommunale afgørelser. Det dokumenterer tal fra
Ankestyrelsen og Scleroseforeningen. De seneste tal fra Ankestyrelsen viser, at der var fejl i 46
procent af sagerne på voksenhandicapområdet. Det betyder, at
retssikkerheden halter for blandt
andre borgere, der har en væsentlig og varig funktionsnedsættelse,
som gør, at de er helt afhængige af
andres hjælp. Scleroseforeningens
socialrådgivning modtog i 2020
6.000 henvendelser fra medlemmer, der havde brug for hjælp.
Foreningen vandt 86 procent af de
afgjorte ankesager for medlemmerne i 2020. Top-5 over klagesager, som Scleroseforeningen hjalp
med i 2020: merudgifter efter §
100, BPA-ordningen, hjælpemidler, egenbetaling for elcrossere og
handicapbiler.

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

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

MENNESKER
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Af Camilla Hansen Gjedde • Foto: Olav Smidt/Stupid Studio

Tim og Sixten sidder
ofte sammen og lytter til musik, og Tim
prøver at lære sin søn
om det, han selv kalder for “rigtig musik”,
nemlig Led Zeppelin.

MIG OG MIN

ROLLE SOM FAR
HVEM?

HVAD?

HVOR?

49-årige Tim Wardman
og 15-årige Sixten.

Tim forsøger at få et
meningsfuldt og kærligt
forhold til sin teenagesøn
på trods af sin sygdom.

Rundt i København
på elscooteren og
i Tims lejlighed på
Frederiksberg.

For 49-årige Tim Wardman er der fart over feltet
på elscooteren og stille øjeblikke i sofaen hver dag.
Begge dele sammen med sin 15-årige søn. Sixten
er Tims dyrebareste, men på grund af sin sclerose
er der flere ting, som Tim ikke kan med sin søn. De
svære tanker presser på, men viser også nye sider
af livet, som de sammen får det bedste ud af.

D

en 15-årige teenager styrer elscooteren med en
lethed, som gjorde han
aldrig andet. Det ”trehjulede monstrum”, som Tim og
Sixten kalder det, er Tims vigtigste
transportmiddel, men det er også
et flyvende tæppe, der tager far og
søn på eventyr – Tim med benene
godt placeret og Sixten siddende på
skødet af sin far.
”En af de eneste gode ting, der
er ved min sygdom, er, at Sixten

og jeg kan køre fuldstændig tosset
rundt og lave unoder,” siger Tim og
hentyder til sin elscooter:
”Sixten hopper op på scooteren, og så kører vi alt for hurtigt,
alt for vildt og alt for dumt. Bare
fordi det gør mig glad. Og det gør
Sixten glad. Så er vi glade sammen,
og hvad mere kan man med min
lortesygdom ønske sig?”
Tim har sekundær progressiv
sclerose og to ben, der er svære
at samarbejde med. Også blæren
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gør Tims tilværelse ekstra udfordrende, og derfor har han altid
et toilet på radaren. Selvom han
kan planlægge sig gennem mange
oplevelser med Sixten, er der ting,
Tim må erkende, at han ikke kan
på grund af sclerose.

Knude i maven
I biografer, på caféer og rejser
rundt i verden. Tim vil det hele
med sin søn, men tanken om trapper, toiletter og manglende plads
til rollator eller elscooter tager
pusten fra ham.
“Jeg har dage, hvor jeg får en
knude i maven ved tanken om,
at Sixten har en far, der ikke kan
være der sammen med ham, når
han eksempelvis starter på efterskole. Og så bare af den simple
årsag, at jeg ikke kan klare togturen til Fyn, hvor hans efterskole
ligger,” fortæller Tim.
Frustrationen over de ting, han
gerne vil opleve sammen med
sin søn, er sommetider tung at
bære – og frustrationen over ikke
at kunne skyde skylden på nogen
eller noget er for både ham og
Sixten stor. Også selvom Sixten er
”pissegod”:
”Sixten er en stjerne. Han er
klog, smuk, kærlig, omsorgsfuld og
bare pissegod. Han ved godt, hvor
udfordret jeg er, og derfor er han
også hurtig til at hjælpe mig igennem de hårde følelser, og hvad der
for mig føles som nederlag, ved at
sige: ‘Ej, mor og jeg filmer da bare
det hele fra min første dag på efterskolen, og så er du med alligevel.’”
I hjemmet på Frederiksberg
bliver der tænkt meget over ikke
at gøre forholdet mellem far og søn
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Sixten
hopper
op på
scooteren,
og så kører
vi alt for
hurtigt, alt
for vildt og
alt for dumt.
Bare fordi
det gør mig
glad. Og det
gør Sixten
glad.”
Tim Wardman

MENNESKER

Tim kan godt savne, da Sixten
var lille, og Tim var verdens navle,
men han er også stolt af den unge
mand, som Sixten er blevet.

til en syg-medhjælper-relation.
Tim får rengøringshjælp hver 14.
dag, har en alarmknap, der endnu
ikke er brugt, vel at mærke, og
ellers klarer han skærene selv.
Sixten kan dog ikke lade være med
at hjælpe til, hvad end det drejer
sig om en tabt kop på gulvet, at
løbe ned med skraldet eller hente
mælk. Og Sixtens hjælp er da også
guld værd for Tim. Faktisk på lige
fod med tiden, Sixten gider sidde
sammen med sin far i sofaen og
bare være sammen.

Tidsspild sammen er ikke
spildt tid
Tim kom til Danmark fra Leeds i
1999, efter at han forelskede sig
hovedkulds i hende, der skulle
blive hans søns mor. Nemlig Iben.
Tim og Iben blev skilt for knap
fem år siden efter flere års kamp
for kærligheden, og i dag er der
ikke en fast deleordning mellem
de to forældre. Derfor tager Sixten
ofte tre dage hos Tim efterfulgt af
dage hos mor, og sådan fortsætter
det.
“Noget af det bedste, jeg ved,
er, når Sixten og jeg bare sidder i
sofaen sammen. Jeg elsker bøger
og musik, og Sixten hader at læse,
og så har han en frygtelig musiksmag. Jeg kan ikke få ham til at
åbne en bog, men jeg kan trods alt
forsøge at lære ham, hvad ordentlig musik er. Så vi smider os ofte i
sofaen, hygger os, fortæller røverhistorier, lytter til Led Zeppelin
eller bare snakker sammen.”
Nogle gange kan man dog godt
tale mere, end hvad godt er med en
teenagesøn, mener Tim. Han forklarer, at de derfor ofte er sammen
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MENNESKER

For Tim kan hans
søn, Sixten, noget
helt særligt.
Nemlig hjælpe
Tim igennem de
svære følelser.

bare for at være sammen. Pyt, at
han ikke kan spille fodbold med
Sixten mere, for Tim gider faktisk
ikke fodbold. For Sixten og Tim er
tiden sammen nemlig vigtigst –
også gerne den stille.
”Vi har masser af tid, hvor vi
bare sidder os to og er sammen.
Den beskæftigelse er der også
garanti for, at jeg har overskud til,
samtidig med at jeg er et trygt,
velkendt sted tæt på et toilet. Nogle
vil måske mene, at det er at spilde
tiden, men sådan har vi det ikke.
For os er tidsspild sammen bestemt
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ikke spildt tid,” fortæller Tim og
tænker afslutningsvis tilbage på
tiden, da Sixten var mindre:
“Vi har fantastiske øjeblikke
sammen derhjemme og ude på
gader og stræder på min elscooter,
men jeg ved også godt, at for en
15-årig er verden derude et mere
spændende sted, end hvad far er.
Sådan skal det bare være. Derfor
savner jeg da også den seksårige
og den niårige Sixten, hvor far var
verdens navle, men jeg er taknemmelig for den mand, han er på vej
til at blive. For så længe han kan

fremkalde smil hos mig og andre,
er alt fuldstændig, som det skal
være.”

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

Du kan læse mere om Tim
og Sixten her:
www.sammenmodsclerose.dk

w

ANNONCE

HVORDAN HJÆLPER VI BØRNENE,
NÅR EN I FAMILIEN RAMMES AF
KRONISK ELLER ALVORLIG SYGDOM?
Når alvorlig sygdom rammer, berører det hele familien. Især børn er meget sårbare,
da deres evne til at håndtere uventede og ubehagelige forandringer stadig er under
udvikling. Barnet har brug for både støtte og hjælp til bearbejdning og håndtering af
den krævende situation og ro til at vokse og udvikle sig .
Få indsigt i og forstå børns behov, reaktionsmønstre, følelser og tanker, når alvorlig
sygdom rammer et familiemedlem.

Læs, download eller bestil selvhjælpsguide på
www.sanofi.dk/da/om-sanofi/selvhjaelpsguide

Sanofi A/S I Vibenhuset I Lyngbyvej 2 I DK-2100 København ø I Tlf. 45 16 70 00 I www.sanofi.dk
MAT-DK-2100301_16042021
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Af Matilde Nørgaard Larsen • Illustration: Solveig Mønsted Hvidt
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TEMA: SØVNPROBLEMER

TEMA
OM PROBLEMER
MED SØVN

Søvnproblemer for mennesker med
sclerose kan opleves på mange måder.
I en undersøgelse gennemført af
Scleroseforeningen svarer 61 % af
dem, der oplever søvnproblemer,
at de vågner mange gange om natten,
47 % er længe om at falde i søvn, mens
45 % ligger vågen i lange perioder.
MIT LIV MED SCLEROSE · NR. 3 · 2021 · 15

Zzzzzz … ZzzzzZzz
Den forbistrede søvn!
Hvorfor har man
brug for at sove?
Mens du sover, bliver dit immunsystem styrket. Samtidig bliver
alle de informationer og indtryk,
du får i løbet af dagen, bearbejdet. Hjernen bruger en masse
energi på at sortere informationerne og gemme de vigtige. Poul
Jennum, overlæge på Dansk Center for Søvnsygdomme og professor i neurofysiologi, beskriver
denne proces som et vaskeprogram, som hjernen skal igennem
– og det tager tid:
”Hvis du kun sover én time,
vågner og fortsætter sådan, så får
du ikke vasket hele programmet
igennem. Det kræver mindst 4
timer i træk. Man kan sagtens
tage en lur i løbet af dagen. En
lur nedbringer søvnpresset, og de
informationer, du har fået i løbet
af dagen, gemmes.”
Når du kigger på din søvn, skal
du ikke kun se på, hvad der foregår om natten. Alt, der foregår
om dagen – såsom kost, aktiviteter, rygning og så videre – påvirker
nemlig, hvordan du sover om
natten:
”Det er en sammenhæng
mellem de vågne timer og de
sovende. Det er ikke kun den
manglende søvn, som påvirker,
hvordan du har det om dagen.
Hvis du er bekymret eller har
andre problemer i de vågne
timer, så sover du også dårligere,
som så igen påvirker hverdagen.
Så man skal se på de forskellige
elementer og få dem til at spille
sammen,” forklarer Poul Jennum.
Hos mennesker med sclerose
er der dog også en række andre
sygdomsbetingede faktorer, som
kan påvirke søvnen.
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Hver anden med sclerose oplever søvnproblemer
én gang om ugen eller oftere, viser en ny under
søgelse gennemført af Scleroseforeningen.
Vedvarende søvnproblemer kan påvirke
dit fysiske og mentale helbred og forværre
sclerosesymptomerne.

zz

TEMA: SØVNPROBLEMER

Søvn og mennesker med
sclerose

56 %
oplever, at tankemylder
påvirker søvnen.

49 %

Hvordan påvirker
din fysik søvnen?

bliver hurtigere irritable,
når de ikke sover nok.

56 %
oplever at få mindre lyst
til at være social.

Hvorfor kan det
mentale påvirke din
søvn?
For mennesker med sclerose
kan det mentale påvirke, hvor
god søvnen er. Hjernen kan være
overfølsom over for sanseindtryk,
og så kan lyde eller en partner,
der bevæger sig ved siden af,
nemmere forstyrre søvnen. Samtidig kan hukommelsen være
påvirket, når du har sclerose:
”Kognitive vanskeligheder
kan gøre, at det bliver sværere at
huske, og ligger du så i sengen
og er bange for at glemme, så
bruger du hjerneaktivitet på det,
hvilket virker opvækkende,” siger
Ditte Kirk Nielsen, sygeplejerske
på Sclerosehospitalet i Ry.
Det er dog ikke sådan, at det
kun er det kognitive og mentale, som påvirker søvnen. Den
manglende søvn påvirker også
den anden vej rundt. Hvis ikke
du sover nok, kan det have konsekvenser for det mentale og
kognitive. Det er nemlig under
søvnen, at kroppen og hovedet
restitueres. Her får vi bearbejdet sanseindtryk og får styrket
hukommelsen:
”Din mentale funktion, indlæring og hukommelse er dybt
afhængig af søvn. Dine kognitive
funktioner bliver påvirket, hvis
ikke du får den nødvendige
søvn,” siger Ditte Kirk Nielsen.

Det fysiske kan også have betydning for søvnen. Nogle mennesker med sclerose oplever spasmer, som kan forstyrre søvnen.
Samtidig kan der være smerter,
som også kommer af forstyrrelser i sanseindtrykkene:
”Hvis du ligger ned, kan du
ikke ligge der ret længe. Hjernen
får fejlsignaler ind, fordi kroppen
ved en fejl fortæller hjernen, at
det gør ondt. Så kan det opleves som smertefuldt at ligge i
den samme position i lang tid
ad gangen,” fortæller Ditte Kirk
Nielsen.
For nogle med sclerose er
blæren overaktiv. Derfor vågner
man flere gange om natten for
at komme på toilettet. Og når
man rejser sig for at komme på
toilettet, er det først, at kroppen
bliver rigtig vågen. Og så kan det
være svært at falde i søvn igen.

Søvn og din fysik

37 %

oplever spasmer/kramper
om natten.

46 %
29 %
oplever uro i kroppen.

har blæreproblemer.
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Af Matilde Nørgaard Larsen • Foto: Carsten Bundgaard

Susanne vågner fire til
Susanne Frederiksen
på 66 år har haft
problemer med at
sove, lige siden hun fik
sclerose tilbage i 1996.
Hun vågner fire til
seks gange om natten,
og det påvirker både
Susannes sclerose
symptomer og humør.

N

år Susanne Frederiksen
ligger vågen i sin seng, har
tankerne meget nemt ved
at eksplodere i hovedet på hende.
Og det sker mange gange hver nat,
for Susanne vågner flere gange om
natten efter bare få timers søvn.
Derfor går hun i gang med at tælle:
”1, 2, 3, 4, 5 …”. Hun ved, at hun
vågner flere gange om natten, men
med tælleriet sikrer hun, at det i
det mindste ikke er tankerne, der
holder hende oppe.
Siden Susanne, der bor i Tybjerg
lille Bakker, fik diagnosen sclerose,
har hun haft problemer med at
sove. Hun har nemt ved at falde i
søvn, men vågner efter blot en halv
til halvanden time, ligger vågen i op
til en halv time og falder så i søvn
igen. Sådan skiftevis sover og våg
ner hun hele natten indtil omkring
klokken 7, hvor hun giver op:
”Jeg er ikke i tvivl om, at
sclerose forværrer min søvn, og
at dårlig søvn så forværrer mine
symptomer. Det bliver en ond cir
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Susanne slapper
godt af med at
male. Det er hendes frirum, men
tankerne om hendes søvn fylder
stadigvæk meget.

kel, så det handler om at finde ud
af, hvordan jeg kan bryde den.”
Manglede overskud
Den manglende søvn gør, at
Susannes lunte er kortere, og hun
har sværere ved at huske og kon
centrere sig. Samtidig er Susanne
også påvirket kognitivt af sclerose.
Søvnmanglen påvirker dog ikke

kun det kognitive, for det har også
betydet, at hun ikke længere sover
i samme rum som sin mand:
“Jeg vil jo så gerne lige kunne
stikke hånden hen og mærke min
mand, men det kan ikke nytte
noget. Jeg blev så irriteret på ham,
når jeg vågnede og ikke kunne
falde i søvn igen, mens han så bare
lå ved siden af og snorkede.”

TEMA: SØVNPROBLEMER

seks gange hver nat
Jeg er ikke i tvivl
om, at sclerose
forværrer min søvn,
og at dårlig søvn
så forværrer mine
symptomer. Det
bliver en ond cirkel,
så det handler
om at finde ud af,
hvordan jeg kan
bryde den.

Det er dog ikke den eneste konsekvens af søvnproblemerne. Fordi
Susanne også er følsom over for
støj i løbet af dagen, har hun heller
ikke altid overskud til at passe sine
børnebørn:
“Det gør mig rigtig ked af det
at skulle sige nej. Jeg har virkelig
skullet lære at mærke efter, om jeg
har energien. Jeg bryder mig ikke

om at blive sur og tvær hele tiden,
for jeg vil jo gerne have overskuddet til at lave fis og ballade, når de
er her.”
Når Susanne passer sine
børnebørn, forbereder hun, hvad
de skal lave. Bliver støjniveauet
for højt, sørger hun for at finde
andre måder at være sammen
med dem på:
”Man vil jo ikke være hende
mormoren, som børnebørnene
tænker tilbage på som en, der
skulle hvile sig hele tiden, og så
måtte man ikke det ene eller det
andet. Så jeg vil hellere kunne
være til stede, når de er her.”

Drømmen om en god søvn
I løbet af dagen forsøger Susanne
at være fysisk aktiv, hun tager
magnesium og andre vitaminer og prøver at undgå sødt før
sengetid, da det gør hendes søvn
urolig. Soveværelset holder hun
koldt, for hun sover endnu dårligere i et varmt rum. Selvom det
hjælper lidt, er det ikke nok, så
Susanne er opmærksom på sine
vaner:
”Når jeg har haft en okay nat
og kun vågner tre gange, så går
jeg straks i gang med at analysere, om jeg gjorde noget anderledes, som jeg kan tage med mig til
de næste nætter.”
For Susanne er ønsket klart:
”Jeg vil gerne have en normal
tilværelse, hvor jeg går i seng, og
så sover jeg igennem. Jeg kan ikke
huske, hvornår jeg sidst har fået
sådan en nats søvn, hvor jeg bare
tænkte: Ej, hvor jeg sov godt.”
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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
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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”

TEMA: SØVNPROBLEMER

Af Matilde Nørgaard Larsen • Illustration: Solveig Mønsted Hvidt

9 råd

Sov godt

1

Hvis du har meget
tankemylder, når
du skal sove, er det
en ide at distrahere
tankerne med beroligende lyde eller lydbøger. Så kan hjernen
koncentrere sig om
lydene eller stemmen
i stedet for tankerne.

Hvis du ikke sover nok
om natten, kan det have
konsekvenser for din
hverdag. Læs med her, og
få gode råd til bedre søvn.

2

3

Dyner og puder kan
bruges til rigtig mange ting,
når det gælder om at få den
bedst mulige søvn. Både vægtdyner og puder, der ligger ind
mod kroppen, kan være med til
at variere de sanseinput, kroppen får i løbet af natten. Så har
hjernen noget at arbejde med
om natten, og det gør, at det er
nemmere at finde ro. Tyngdedyne kan afhjælpe symptomer
som spasmer, uro og smerter.
Puder og særligt sengetøj kan
gøre mobiliseringen om
natten nemmere.

Oplever du stress, når du skal
sove, eller vågner om natten, kan
det være en ide at have en notesbog
liggende ved siden af sengen. Her
kan du notere tanker og ting, du
skal huske. Når tingene er skrevet
ned, skal der ikke bruges kræfter på selv at huske det til
dagen efter.

4

Tal med din læge om
behandling, hvis du
har mistanke om, at
din dårlige søvn skyldes din medicin eller
andre årsager, som
kan behandles.

5

Det er vigtigt at
skabe vaner omkring
sin søvn. Du bør stå
op og gå i seng på
faste tidspunkter.
Ved at gøre det
samme hver aften,
inden du skal sove,
skabes der ritualer,
som kroppen forbinder med at sove.
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TEMA: SØVNPROBLEMER

8

Vågner du om natten, så lad
være med at kigge på klokken.
Det kan være med til at skabe
stress over at vågne. Ligger du
vågen længe, bør du forlade
soveværelset, indtil du er
klar til at sove igen.

6

Koffein, alkohol og sukker er
alt sammen med til at give en
dårlig nattesøvn. Man bør heller
ikke spise store portioner eller
træne lige inden sengetid.

7

Soveværelset bør kun
bruges til at sove i. Det er
også en dårlig ide at ligge
længe i sengen, hvis
ikke man sover.

9

For at skabe en stabil
døgnrytme er det vigtigt
med faste morgenritualer til at sparke dagen
i gang.

Hvornår skal du
søge hjælp?
Ifølge Ditte Kirk Nielsen bør du
søge hjælp for dårlig søvn, når
det begynder at påvirke din
hverdag i sådan en grad, at du
har svært ved for eksempel at
passe job eller være forælder.
Start med at kontakte egen
læge. Det er vigtigt at huske
på, at det er meget individuelt,
hvornår manglende søvn er
et problem. Derfor findes der
heller ikke en fast formel for,
hvornår man bør søge hjælp.

Kilde: Neurologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital, Ditte Kirk Nielsen, sygeplejerske på Sclerosehospitalet, og Poul Jennum, overlæge på Dansk Center for Søvnsygdomme og professor i neurofysiologi.
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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
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Af Camilla Hansen Gjedde • Foto: Privatfotos

You Go Girl

AF HJERTET TAK!

S

ammen gjorde vi det. Ja,
vi gjorde. Vi gik for en
verden uden sclerose,
og den holdånd, kampgejst og glæde ved at gå
sammen hver for sig resulterede
i, at vi i fællesskab samlede cirka
1.000.000 kroner ind til forskningen i sclerose. Vi er dybt taknemmelige over den fantastiske
opbakning, der var fra alle op til
eventet og på selve dagen, og det
var sådan set ligegyldigt, om I gik
i Rold Skov, Amagerminoen, en
tur i Roskilde, Kerteminde, Horsens, Sønderborg, i Thy, i Nykøbing – både den på Mors, Falster og
Sjælland – eller sågar i Grønland
eller i Thailand. I var med over

hele linjen og gjorde hver især en
kæmpe forskel for alle dem, der
på den ene eller anden måde er
berørte af sclerose.
Tusind tak til alle jer, der deltog,
støttede og ikke mindst sendte
en masse gode billeder fra jeres
gåture rundtomkring i landet.
I fortjener det største bifald for
jeres fantastiske engagement
i eventet, men også i vores
fælles mål om at samle
så mange penge ind til
forskning i sclerose
som muligt. Af hjertet
KÆMPE tak!
Og hvad siger I så
– skal vi ikke gentage
succesen til næste år?

YOU GO GIRL

1.000.000 kroner

MØD EN FORSKER

Af Sara Bangsbo • Foto: Privatfoto

MARIA VIL SKABE MULIGHED
FOR AT FORUDSIGE FREMTIDEN

18
millioner kroner. Så

meget gav Scleroseforeningen i støtte til
forskning i 2020.

[Læsion]
er latin og betyder skade.
Sclerose kan forårsage læsioner i hjernen, som er årsag til
sygdomsforværring og flere af
de symptomer, mange med
sclerose lever med.

Navn: Maria Louise Elkjær
Stilling: Forsker

MIN FORSKNING HANDLER
OM ...
de sygdomsmekanismer, som sker
i hjernen hos mennesker med
sekundær progressiv sclerose. Vi
ved alt for lidt om det stadie af
sygdommen, og der findes heller ingen effektive behandlinger
mod netop den type af sclerose.
Det forsøger jeg at lave om på. Jeg
prøver at finde frem til forskellige
markører, som blandt andet kan
bruges til at forudse, hvordan sygdommen vil udvikle sig, og hvilken behandling der vil være mest
gavnlig for den enkelte.

JEG UNDERSØGER BLANDT
ANDET ...
hvilke forskellige læsionstyper
der er i hjernen hos patienter med
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sekundær progressiv sclerose.
Ved at kortlægge og få en ordentlig forståelse af, hvad der sker,
og hvordan vi kan aflæse de her
læsionstyper, kan vi muligvis
finde frem til nogle vigtige markører, som kan hjælpe os med at se,
hvordan sygdommen vil påvirke
senere hen.

SCLEROSEFORENINGENS
STØTTE BETYDER ...
at jeg kan fortsætte min forskning.
Den har særligt finansieret min
løn og muligheden for, at vi kan
bruge nogle af de nyeste genetiske
metoder, som gør vores forskning
banebrydende.

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

3

HURTIGE
Biograf eller teater?
Begge, selvom det – også før
corona – sker alt for sjældent.
Pipette eller computer?
Først pipette og så computer
for at se, hvad jeg fandt, da jeg
brugte pipetten.
Cykel eller bil?
Cykel! Når jeg ikke lige skal
til Odense og ud i naturen med
familiens labrador retriever,
Lukas.

DAGLIGVARER

ANNONCE

LEVERET TIL DØREN

Få hjælp til
at komme igang
– sms REMA 1000
til 1245*
• Køb nemt og hurtigt alle dine
dagligvarer på shop.rema1000.dk,
eller hent appen REMA 1000 med
Vigo på din mobil.

• En Vigo-indkøber handler
varerne for dig i en REMA 1000
nær dig, og leverer dem
til din dør.

• Intet minimumskøb og første
levering er gratis.

SHOP.REMA1000.DK
KUNDER HANDLER FOR HINANDEN
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* Det koster alm sms-takst

– fra din lokale REMA 1000

NOTER OM SCLEROSE

Særligt protein kan
afsløre din risiko for
sygdomsforværring

UD AF

En særlig slags protein i din krop kan muligvis afsløre,
om du har en øget risiko for, at din sygdom og handicap forværres, hvis du har sekundær progressiv
sclerose. Proteinet kaldes neurofilament
let kæde (NfL), og din krop frigiver et højt
niveau af netop dét protein, når celler i
dit nervesystem beskadiges. Sammenkoblingen mellem forværring af handicap
og niveauet af det særlige protein har en
forskergruppe fundet frem til i en ny
undersøgelse, som de præsenterede
for American Academy of Neurology tidligere i år.

med progressiv sclerose i Danmark
har regelmæssig kontakt med en
neurologisk klinik. Resten – altså over
halvdelen – har det aldrig eller mindre end én gang om året, viser nye
tal fra Det Danske Scleroseregister.

Nær fremtid med flere behandlinger?
På en ny og forhåbentlig endnu mere effektiv måde
tester forskere fra London tre medicinbehandlinger
mod progressiv sclerose.
Håb for studiet er, at behandlingerne viser sig at
kunne forsinke sygdomsudviklingen ved progressiv
sclerose og måske endda reparere skader, som allerede
har sat sig i kroppen.
Forskningsstudiet er designet anderledes, end man
plejer. Det gør, at forskerne endnu hurtigere og mere
effektivt kan indsamle og få resultater af effekten
blandt flere medicinbehandlinger på en gang. På den
måde kan forskerne undervejs se, om en behandling
skiller sig ud blandt de andre, og invitere endnu flere
deltagere med sclerose til at afprøve medicinbehandlingen, så mængden af data styrker resultaterne.
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Har du kommentarer til noter om forskning? Skriv til sba@scleroseforeningen.dk

Hvordan påvirker
coronavirus dem?
Det spørgsmål har svævet i luften siden pandemiens start. Tilbage i marts 2020 begyndte det britiske
scleroseregister allerede at indsamle data om symptomforværring og nye symptomer blandt briter med
sclerose, som blev syg med coronavirus.
Her er 1.098 briter med sclerose blevet registreret
som bekræftet eller formodet smittet med coronavirus. Lidt over halvdelen af dem har svaret på
opfølgende spørgeskemaer om deres symptomer.
Her fortæller 58 procent af dem, at deres scleroserela-

terede symptomer er blevet forværret, eller at de har
mærket nye symptomer efter sygdomsforløbet med
coronavirus. Størstedelen af dem, nemlig 77 procent,
bekræfter dog, at de ikke længere mærker til de tidligere konsekvenser, som coronavirus ledte til. Nogle få
personer oplever, at de stadig er påvirket af de forværringer, som coronavirus er skyld i.
Forskerne bag studiet mener, at det samlede billede i studiet er sammenlignelig med, hvad man forventer at se blandt den generelle befolkning i England.

PROCENT
af alle med sclerose i Danmark har
den sekundær progressive slags.
Det svarer til 1.573 personer med
netop dén diagnose her i Danmark. Men måske er der faktisk
flere. Det er nemlig rigtig svært at
vurdere, hvornår du muligvis overgår fra den attakvise sclerose til
sekundær progressiv sclerose.
Læs mere på:
www.scleroseforeningen.dk/

nyheder/den-glidende-overgang

w

Et bedre liv med sclerose
Det er, hvad tre spændende og meget forskellige forskningsprojekter
skal skabe ny viden omkring. De har tilsammen fået 1 million kroner, som
er indsamlet af frivillige og uddelt af Scleroseforeningen i foråret. Forskningsprojekterne skal undersøge, hvad der skal til, for at mennesker med
sclerose kan blive på arbejdsmarkedet i længere tid, samt mm udendørs
gangtræning kan forbedre gangfunktion og trivsel blandt mennesker
med sclerose. Og slutteligt hvordan man kan fastholde selvhjulpenhed
og livskvalitet hos mennesker, der lever med kognitive udfordringer som
følge af sclerose.

w

Læs, om det er noget for dig, på: www.scleroseforeningen.dk/
en-million-til-forskning-bedre-liv-sclerose
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Af Sara Bangsbo • Foto: Mostphotos

Sådan gør
dine data
os klogere
på sclerose
Et af verdens mest komplette scleroseregistre er
dansk, og netop dét skaber unikke muligheder
for, at vi kan finde frem til ny viden om
sygdommen og livet med sclerose. Men hvor
meget bruges dine data om sclerose egentlig til?

F

or nøjagtig 65 år siden
begyndte nogle få ildsjæle
at indsamle data om mennesker med sclerose i
Danmark. De skabte Det Danske
Scleroseregister, som sidenhen er
vokset og vokset.
”Indtil 1996 indsamlede vi kun
patienternes demografiske data.
Det vil sige alder, køn, handicapgrad, antal attakker og den slags.
Men i dag ved vi meget mere,”
fortæller Melinda Magyari, leder af
Det Danske Scleroseregister.

Samtidig med at vi i Danmark fik
de første medicinbehandlinger, som
kan forsinke sclerose, begyndte Det
Danske Scleroseregister at indsamle
flere og helt andre slags anonymiserede data om mennesker med
sclerose i Danmark.

Vokseværk har styrket
forskningen
Med medicinbehandlinger og
MR-scanninger blev det muligt at
følge sygdommen og de påvirkninger,
som følger med, i endnu større skala.

”Vi er med i flere internationale
samarbejder. Blandt andet med
de andre skandinaviske lande og
med de fem største og bedste
scleroseregistre i verden.”
Melinda Magyari, leder af Det Danske
Scleroseregister
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Og i 2015 skete der noget, som
har styrket al den forskning, der
er afhængig af data fra dig og alle
de 17.000 andre mennesker med
sclerose i Danmark.
”For seks år siden fik vi etableret et onlinedataindsamlingssystem, hvor samtlige af landets
scleroseklinikker kan registrere
data fra alle deres patienter. Det
er selvfølgelig fuldt ud anonymiserede data, men det betyder, at
vi nu har data fra næsten alle med
sclerose i Danmark, og det har en
enorm forskningsmæssig værdi,”
forklarer Melinda Magyari.
”Vi har altid gang i 30 til 40
forskningsstudier om året. Men
nogle af dem tager flere år, og derfor er det umuligt at sige, præcis
hvor meget forskning vi får ud af
Det Danske Scleroseregister om
året,” siger hun og understreger, at

FORSKNING

de data, som indsamles om dig og
alle andre med sclerose i Danmark,
er altafgørende for, at vi kan blive
klogere på sygdommen og livet
med den.
Den store mængde af data
bruges nemlig i mange forskellige
typer af forskning – og ikke kun
inden for Danmarks grænser.

Dine data krydser
landegrænser
Epidemiologiske studier, observationelle studier, komorbiditetsstudier … Listen fortsætter,
og Melinda Magyari deler små
eksempler, som tegner et billede
af, hvor forskellige områder din
data gavner.
”Nogle forsker i langtidsvirkningen af en særlig medicinbehandling. Andre undersøger
tendenser eller forskelle blandt

mennesker med sclerose og den
generelle befolkning eller andre
sygdomsgrupper. Eller hvordan
sclerose ser ud til at påvirke økonomi, skilsmisse eller andre socioøkonomiske faktorer,” fortæller
hun.
Og det er kun få eksempler på
al den danske forskning, som
har brug for data fra Det Danske
Scleroseregister for at skabe viden.
Men også ud over Danmarks grænser spiller Det Danske Scleroseregister en vigtig rolle.
”Vi er med i flere internationale samarbejder. Blandt andet
med de andre skandinaviske lande
og med de fem største og bedste
scleroseregistre i verden. Det giver
os mulighed for at kunne skabe de
allerbedste og mest sikre resultater,” siger Melinda Magyari og
fortæller videre:

danske forskningsprojekter,
som inddrager data fra Det
Danske Scleroseregister, bliver
som minimum hvert år færdige.
Antallet svinger mellem 15 og
20, og de giver os hvert år ny og
vigtig viden om sclerose og livet
med sygdommen.
Du kan læse mere på Det Danske Scleroseregisters hjemmeside: www.dmsr.dk/

”Lige nu samarbejder vi med
flere lande i hele verden om at
undersøge, hvordan coronavirus
ser ud til at påvirke mennesker,
som lever med sclerose. Vi undersøger også, hvilke faktorer der ser
ud til at kunne øge risikoen for et
alvorligt forløb med coronavirus,
når man samtidig har sclerose.”
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ANNONCE

Aktivitetsophold i efteråret
Tæt på Grenaa, lige midt i naturen, med skov, hede og en
fantastisk badestrand som nærmeste naboer,
ligger Dronningens Ferieby. I efteråret har vi blandt flere
disse arrangementer på programmet.
Vi glæder os til at byde jer velkommen.

Weekendophold
Nyd en afslappende weekend med lækker mad,
hyggeligt samvær og mulighed for en lille sving
om. I dagtimerne kan I gå på opdagelse i den flotte
natur omkring feriecentret – gå en tur på den 7 km
lange strand, tag et koldt dyp i Kattegat eller udforsk
plantagen.

Dans med Sclerose
Glæde, dans og fællesskab Elisabeth Dalsgaard og hendes team af
hjælpere byder op til dans.
Din krop vil elske dig for det. Grin, få sved på panden og oplev
masser af livsglæde. Alle kan være med – begyndere som øvede
– mænd som kvinder.
Danseundervisningen tilrettelægges ud fra de enkelte deltageres behov
og niveau, så alle får noget ud af undervisningen. Alle undervisningstimer
instrueres af Elisabeth Dalsgaard, Ugen henvender sig til
alle Sclerose patienter og deres pårørende.

Weekendophold
Fredag den 29. oktober – søndag den 31. oktober 2021
Afslappende weekend med lækker mad, hyggeligt samvær og
mulighed for en lille svingom. Nyd den dejlig natur omkring Feriebyen
i dagtimerne; en god tur til den flotte 7 km. lange strand,
eller ta´ på opdagelse i plantagen.

Pris pr. person DKK

1.675,-

Tillæg på DKK. 1.500 ved
1 person i eget sommerhus

Weekendens program

Pris per par i feriehus
uden pension

DKK

7.995,-

Dato: 29. oktober – 31. oktober 2021
Pris: pr. person DKK. 1.675,Tillæg på DKK. 1.500 ved 1 person i eget sommerhus
Egnet for kørestolsbrugere: Ja

Pris ved 1 person
i eget sommerhus

DKK

5.995,-

Underviser:
Elisabeth Dalsgaard

Fredag den 29. oktober 2021
Kl. 14-16
Kl. 18.30

Ankomst til Dronningens Ferieby
Velkomstdrink med
efterfølgende fiskebuffet

Lørdag 30. oktober 2021
Kl. 8.30-10

Morgenmadsbuffet

Kl. 18.30-23.30

Velkomstdrink
3-retters middag
Kaffe/the med lidt sødt
Dans til levende musik

Søndag 31. oktober 2021
Kl. 09-11

Brunch inden afrejse

www.dronningensferieby.dk eller ring til Feriebyen på

87 58 36 50

Dato: Søndag 27 juni – fredag 2. juli 2021 og søndag 31. oktober til fredag 5. november 2021

www.dronningensferieby.dk eller ring til Feriebyen på

87 58 36 50

Dans med Sclerose

Keramik for begyndere

Få sved på panden og bliv høj på livsglæde.
Din krop vil elske dig for det. Alle kan være
med – begyndere som øvede, mænd som
kvinder - når Elisabeth Dalsgaard og hendes
team af hjælpere byder op til dans.

Udfold dine kreative evner med ler og kreer dine helt
egne personlige keramikting. Pottemager Nina Barret vil
vejlede og inspirere dig i hendes værksted i Grenaa By.
Gå heller ikke glip af en guidet rundtur i vores skønne
ferieby der har mange muligheder for inspiration til egen
udfoldelse.

Dato: 31. oktober – 5- november 2021
Pris: pr. par/person DKK. 7.995,- / 5.995,Egnet for kørestolsbrugere: Ja

Dato: 12. november – 14. november 2021
Pris: pr. person DKK. 2.195,Egnet for kørestolsbrugere: Ja

Keramik for begyndere
Udfold dine kreative evner med ler. Pottemager
Nina Barrett vil vejlede og inspirere dig,
mens du kreerer dine helt egne keramikting i
hendes værksted i Grenaa By.

2.195,-

Pris: pr. person DKK
Dato: 12. november - 14. november 2021

Pottemager
Nina Barrett

www.dronningensferieby.dk eller ring til Feriebyen på

Book dit næste ophold på
www.dronningensferieby.dk eller ring til Feriebyen på
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Dronningens
Dronningens Ferieby
Ferieby 11 ,, DK-8500
DK-8500 Grenaa
Grenaa

87 58 36 50

87 58 36 50

CYKELNERVEN

Af Camilla Hansen Gjedde • Foto: Jakob Helbig

Lige om lidt cykler vi Pyrenæerne
tynde for en verden uden sclerose

Cykelnerven 2021
Cykelnerven bliver kørt i Pyre
næerne fra den 15. til den 18.
september. Du kan læse mere
om selve ruten og de forskellige
Tour de Francebjerge, rytterne
skal udforske, på Cykelnervens
hjemmeside, hvor du ligeledes
har mulighed for at tilmelde dig
Cykelnerven 2022.

w

Find hjemmesiden her:
www.cykelnerven.dk

Nu er der ikke længe til, at vi drager mod Pyrenæerne i Frankrig, når årets
Cykelnerven løber af stablen den 15. til 18. september. Alle har fokuseret benhårdt
på at samle ind til forskningen i sclerose – det bliver der stadig gjort,
og rundtomkring bliver der efterhånden lagt sidste hånd på Tour-formen.

I

Pyrenæernes mest udfordrende
bjerge skal Cykelnervens dedikerede rytteres mange måneders hårde træning rundtomkring
i landet stå sin prøve i midtseptember. Det byder på en masse
timer i sadlen, der i sidste ende har
ét stort og alligevel såre simpelt
formål: Nemlig at samle ind til
kampen mod sclerose.
Hver eneste rytter gør en kæmpe
indsats for at skaffe sponsorater, sælge logopladser på holdets
cykeltøj og ikke mindst arrangere
lokale events, der kan sikre de
nødvendige midler til forskning i
sclerose. I kampen for en verden

uden sclerose og et bedre liv med
sygdommen for de mennesker, der
lever med den, indsamler cykelrytterne hvert år et millionbeløb ind til
den forskning, der skal være med
til at sætte en kæp i sclerosehjulet.
Og corona har ikke gjort den indsats
lettere, fortæller lederen af Cykelnerven hos Scleroseforeningen,
Mette Hjulmand Leonhard-Hjorth:
”Vi er ekstra glade for den fantastiske opbakning fra det lokale
erhvervsliv, der selv i svære tider
vælger at støtte deres lokale hold.
Det er simpelthen guld værd, og
det skal I alle have stor, stor tak
for,” siger hun.

Et kæmpestort tusind tak til
hver og en, der lægger kræfter,
timer og tanker i Cykelnerven
og i kampen for en verden uden
sclerose.

Følg rytterne i
Frankrig
Du kan også følge med
løbende, når vi dækker eventet
direkte fra Frankrig, på Cykel
nervens Facebookside.
Find os på Facebook:
www.facebook.com/
cykelnerven.

w
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EN FRIVILLIG STJERNE

“Jeg samler ind,
så forskerne kan
finde grunden
til alt det her og
finde en kur. Det
er ikke for mig selv,
men for alle dem,
der bliver syge i
de kommende
generationer. Jeg
har ingen drøm
eller tro og håb
om at blive kureret.”
Thomas Lillerøj
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Af Lea Pagh • Foto: Carsten Bundgaard

THOMAS LILLERØJ
Alder: 48 år.
Relation: Sclerose siden 2002.
Hvorfor: Thomas Lillerøj, der
er uddannet kok, har stået bag
tre store auktioner til fordel for
forskning i sclerose. Til de to første var deltagerne inviteret med
til gourmetmiddag og efterfølgende koncert med navne
som for eksempel Sko og Torp.
Den seneste i 2021 blev afholdt
online på grund af corona. Thomas har tiltrukket navne som
Paul Cunningham fra Henne
Kirkeby Kro og Jesper Vollmer,
Dronning Margrethes tidligere
kok, til sine arrangementer,
og med en masse fantastiske
givere har Thomas indsamlet
850.000 kroner i runde tal i alt.
For Thomas handler det om
at kunne gøre en forskel og at
skabe håb for fremtidige generationer af mennesker med
sclerose.

w

Du kan læse meget mere
om Thomas Lillerøj her:

www.scleroseforeningen.dk/
thomaslilleroej

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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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
Er det min sclerose, der får mig
til at ryste?
SPØRGSMÅL:
Jeg er begyndt at ryste rigtig
meget på mine hænder og føler
rysten og uro inde i kroppen. Jeg
ryster så kraftigt, at jeg har svært
ved at holde ved noget, spise,
skrive og trykke på mit tastatur
både på telefon og computer,
fordi fingrene hopper.

det meget slemt og andre dage
mindre. Jeg fik at vide for 3-4 år
siden, at jeg var gået fra attakvis
til sekundær. Er det en normal
udvikling/symptom på en yderligere forværring af min MS, og
skal jeg forvente, at det kan blive
bedre, eller i værste fald at det
aldrig forsvinder?

Jeg har oplevet lignende i perioder gennem de sidste par år,
men i kortere tid. Det er blevet
mere udtalt, og nogle dage er

SVAR:
Rysten er et af de symptomer, man
kan se ved sclerose. Der er dog forskellige former for rysten, afhæn-

gigt af hvor sclerosen har ramt i
nervesystemet, og dermed også
forskellig behandling. Det bedste
vil derfor være, at du kontakter din
MS-neurolog eller bliver henvist til
en anden neurolog, som kan vurdere mulighederne for behandling.
Rysten ved sclerose er desværre
oftest kronisk og kan være svær at
behandle.

Morten Blinkenberg er speciallæge i neurologi, ph.d.,
overlæge på Neurologisk Afdeling, Dansk Multipel
Sclerose Center, Rigshospitalet. Han er samtidig
seniorforsker ved Neurobiologisk forskningsenhed,
Rigshospitalet.

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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ANNONCE

For
For mer informasjon

erimed
erimed

Tel: +46 8 449 56 50

erimed

Tel: +46 8 449 56 50
www.erimed.se
Tel: +46
www.erimed.se

Til dem med svage muskler i benene!

8 44
www.erim

Dictus Hip giver kraft til benet i svingfasen
og dermed et forbedret gangmønster.
Effekten af Dictus Hip kan mærkes med det
samme du får den på.

For mer informasjon

erimed

Tel: +46 8 449 56 50
www.erimed.se
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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.

kenddinMS.dk
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Novartis Healthcare A/S
Edvard Thomsens Vej 14
DK-2300 København S
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Tlf. +45 39 16 84 00
Fax +45 39 16 84 01
Email skriv.til@novartis.com
www.novartis.dk
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ANNONCE

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

Indsæt en profilannonce
og støt forskning i sclerose.

Per
Rasmussen

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

BYENS VVS I/S

Aut.VVS-installatør og kloakmester

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

Hou Søsportcenter

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

www.hou-seasport.com +45 87 81 79 99
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Kontakt Hans Tiedemann
fra Scleroseforeningen på
tlf. nr. 28 92 67 73 eller
mail hti@scleroseforeningen.dk

MS MIDDAG

Af Camilla Hansen Gjedde • Foto: Cathrine Ertmann

MS Middag
Nu sætter vi os igen til bords

Nu er det snart ved at være tid til, at du igen
kan invitere venner, familie eller naboer til MS
Middag, som indtager de danske hjem i hele
november – og du kan stadig nå at være med.

D

er var stor opbakning, da
MS Middag for første gang
rullede ud i de danske køkkener i 2020. Med 300 middage og
2.500 gæster lykkedes det nemlig at
samle 450.000 kroner ind til forskningen i sclerose. Og måske skyldtes succesen, at konceptet er nemt
at gå til, og at alle kan være med.
Sådan forklarer Louise Christensen fra den lille nordjyske by
Try det i hvert fald. Hun var nemlig
vært til MS Middag sidste år, hvor
hun havde inviteret fem veninder
hjem til sig selv i villaen på Hedegårdsvej. Her stod den på snak,
hygge og ikke mindst god mad.
”Jeg elsker at have gæster,
elsker at gøre noget ud af maden

og elsker at blive udfordret. Og
egentlig kræver det kun, at man vil
sætte tiden af til at lave middagen
og har lyst til at sætte sig til bords
med sine søde gæster,” fortæller
Louise og sætter spørgsmålstegn
ved, hvem der ikke gerne vil det.
MS Middag 2021 er nu lige om
hjørnet, men ikke desto mindre
kan du stadig nå at være med og
invitere venner, familie eller noget
helt tredje hjem til en skøn middag. En middag, der både er nem,
overskuelig og ikke mindst betalt
af Scleroseforeningen.
”Det er en udfordring, der er
nem at gå til. Jeg modtog et gavekort til REMA 1000, en overskuelig indkøbsliste, og så skulle jeg

Sådan deltager du
Fra 1. til 30. november 2021 har
du igen mulighed for at invitere
venner, familie eller naboer til
en unik spiseoplevelse hjemme
hos dig.
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, selvfølgelig.
Når du tilmelder dig, modtager du i løbet af oktober din
gratis velkomstpakke med alt,
du skal bruge.
Læs mere om MS Middag
og tilmeld dig på
www.scleroseforeningen.dk/
msmiddag

w

ellers bare gå i gang. Det meste af
menuen kunne faktisk tilberedes
dagen forinden, og derfor endte
jeg heller ikke med at stå ude i
køkkenet hele aftenen,” forklarer
Louise.
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SCLEROSEFORENINGENS TILBUD

DET FÅR DU
Hvad får du egentlig for dine medlemskroner?
Vi har samlet en oversigt over alle Sclerose
foreningens 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 aktivitets
weekender.

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 forsk
ning 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 hukom
melsen, opmærksom
hed 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 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 siden
1989

Sclerosehospitalerne kan tilbyde dig:
• scleroseeksperter, der kan hjælpe dig med
en grundig udredning af dine funktioner. Lige
fra du skal ud af sengen om morgenen til din
nattesøvn – og alt derimellem.
• det er vores erfaring, at en forbedring, som
for andre måske kan virke lille, kan gøre en
verden til forskel for den enkelte patient.
• skræddersyet behandling, hvor indlæggelsen
handler om dig og dine behov og ønsker.
• en indlæggelse, som giver en længere
varende positiv effekt på din livskvalitet.
• et tæt samarbejde med alle vores patienters
hjemkommuner, så man får den hjælp
og støtte, man har behov for, når man
kommer hjem.
• at dine pårørende er en del af din rehabilite
ring, hvis du og de ønsker at være det.

Sådan kommer du af sted:
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

Af Sascha Kael Rasmussen • Foto: Sascha Kael Rasmussen

”Bevar det gode humør.
Der er ikke andet at gøre.”

17.200
mennesker lever med sclerose
i Danmark. I hvert blad kan du
møde en af dem her.

73-årige Lars Martinussen havde boet sammen med sin kæreste Dorrit i
et halvt år, da han pludselig fik diagnosen sclerose. Det er nu 34 år siden,
men de holder fast i det gode humør og nyder deres fire sammenbragte
børn, ti børnebørn og to oldebørn.
Gid jeg havde vidst noget før,
at …
Der er faktisk ikke noget, jeg ville
ønske, jeg havde vidst før. Jeg
synes, jeg har levet et godt liv med
mange rejser, med musik og med
mit arbejde.

Havde jeg ikke fået sclerose,
havde jeg …
Så havde jeg stadig arbejdet i dag.
Jeg er uddannet blikkenslager, og
jeg ville stadig have arbejdet med
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VVS. Mit arbejde var en del af mig,
og jeg elskede at være i gang.

Hvis jeg skulle give et råd til
andre, ville jeg sige …

Sclerose gør mig ked af det,
fordi ...

Bevar det gode humør. Der er ikke
andet at gøre. Og grin! Lad ikke sygdommen gøre dig bitter.

Sclerose er en dum sygdom, fordi
den er svær at behandle, og fordi
man ikke ved, hvorfor sygdommen kommer. Hvis man skal sige
noget godt, så er det, at de unge
kommer hurtigere i behandling i
dag.

Jeg havde aldrig klaret mig
uden …
Min kæreste. Hun gør meget for mig,
og hun var den, der kunne holde mig
oppe, da jeg blev syg. Og så havde
jeg aldrig klaret mig uden mit gode
humør.

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
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ANNONCE

VIL DU SAMLE IND
TIL FORSKNING
I
SCLEROSE?
R

FOR MIN

FA

Det eneste, der kan stoppe sclerose, er forskning. Derfor har vi brug
for din hjælp søndag den 12. september. Sammen kan vi gøre en forskel
og støtte forskningen med et beløb, der virkelig batter noget.

Meld dig som indsamler
Sixten samler ind for sin far. Kender du en, du gerne vil samle ind for?
Meld dig som indsamler på sammenmodsclerose.dk

