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Har du talt med  
dit barn i dag?

Fra en hedengangen tid i 1980’erne husker mange måske 
et slogan, der endte med at sidde som bagrudestreamer 
på massevis af biler: »Har du talt med dit barn i dag?«

Et slogan, der rammer ånden i temaet i dette nummer af 
Lev med Sclerose. Her sætter vi nemlig fokus på børn som 
pårørende. For hvordan er det egentlig at være barn og 
vokse op med en forælder med sclerose? Der er i Danmark 
cirka 4.500 børn, der lige nu er under 18 år og har en for-
ælder med sclerose. Det er mange, og det skyldes jo blandt 
andet, at sclerose rammer i 20-40 årsalderen – årene, hvor 
mange stifter familie. 

I dette blads tema kan du blandt andet læse om et nyt 
ph.d.-studie, der handler om børn, der er vokset 
op i familier med sclerose. Studiets resultater er 
interessante. På den ene side viser de, at børn af 
mennesker med sclerose klarer sig rigtig godt i 
skolen og videre i uddannelsessystemet. På den 
anden side peget studiet på, at en af grundene 
til, at børnene klarer sig godt i skolen, er, at de 
tidligt bliver »små voksne«, der påtager sig for 
meget ansvar og glemmer deres egne behov. 

I en anden af temaets artikler forklarer psy-
kolog i Scleroseforeningen Dorte Larsen, at en 

af måderne at hjælpe disse børn på er ved at tale med dem. 
Hvis man ikke taler med børnene om deres forældres syg-
dom, risikerer man, at de selv digter historier om sygdom-
men og helt uforskyldt kan føle sig skyldige i for eksempel 
attakker og sygdomsforværring. 

I Sverige og Norge er det lovmæssigt bestemt, at behand-
lingssystemet skal være opmærksom på, om der er børn 
i familier, hvor en af forældrene er ramt af sygdom. 
Læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale 
skal simpelthen aktivt spørge ind til, hvordan patien-
ternes børn trives. Sådan burde det også være i Dan-
mark. Det arbejder Scleroseforeningen for at få ind-
ført. Indtil da er 1980’ernes budskab stadig aktuelt: 
Har du talt med dit barn i dag? 

Af Christian L. Bardenfleth, 
formand for Scleroseforeningen

LEDER

I Sverige og Norge 
er det lovmæssigt 

bestemt, at behand-
lingssystemet skal være 
opmærksom på, om  
der er børn i familier, 
hvor en af forældrene  
er ramt af sygdom.

På side 6-19 kan du læse 
meget mere om børn som 
pårørende i det store tema.
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BØRN SOM 
PÅRØRENDE

STORT TEMA OM

Ca. 4.500 danske børn under 18 år har lige nu en forælder med sclerose. 
Dette tema handler om dem. Om hvordan vi kan og bør hjælpe dem. 

Læs med på de næste sider…
Foto: Nils Lund Pedersen
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TEMA

V   i vidste intet om, hvor-
dan det senere i livet 
går børn, der er vok-

set op med en forælder med 
sclerose. Det var en sort plet 
på landkortet,« fortæller Julie 
Moberg om baggrunden for sit 
ph.d.-projekt.

»Derfor valgte vi at gribe 
projektet an fra to meget for-
skellige perspektiver,« forklarer 
den unge forsker, der har fem 
år som MS-sygeplejerske på 
Rigshospitalet bag sig og oprin-
deligt er uddannet cand.mag.

Unik viden
Forskningsprojektet er baseret 
på to registerundersøgelser og 
en interviewundersøgelse af 14 
unge i alderen 18-25 år, som er 

vokset op med en mor eller far 
med sclerose.

»De registerbaserede studier 
er unikke. Ingen i verden har 
før fundet ud af, hvordan børn 
helt op i 50-års-alderen påvir-
kes af at være vokset op med 
en forælder med sclerose,«  
fortæller Julie Moberg.

Interviewundersøgelsen for 
sin del fokuserer på 18-25- 
årige:

»Helt overordnet mangler 
vi internationalt at vide noget 
om, hvad unge voksne selv me-
ner, det har betydet for dem at 
vokse op med en forælder med 
sclerose,« fortæller hun og be-
grunder valget af aldersgruppe 
med, at det er en alder, hvor de 
unge stadig kan huske, hvordan 

det var, men også er modne 
nok til at reflektere over deres 
erfaringer.

Høje karakterer
Det ene registerstudie viste, at 
børn af forældre med sclerose 
scorede signifikant højere ka-
rakterer i 9. klasse end børnene 
i kontrolgruppen, og at de op-
nåede samme uddannelsesni-
veau som kontrolgruppen.

Det andet registerstudie vi-
ste, at børn af forældre med 
sclerose havde en lavere be-
skæftigelsesgrad som 30-årige 
end kontrolgruppen. De mod-
tog oftere førtidspension som 
30-40-årige og havde oftere en 
personlig bruttoindkomst på 
under 250.000 kroner om året.

Børn påvirkes 
langt ind i voksen-
livet af at have  
en forælder med 
sclerose
Det konkluderer ny dansk ph.d.-afhandling ved 
hjælp af registerdata og interview med unge.

Af Gitte Rudbeck. Illustration: Thomas Clausen

»
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Resultaterne i de to register-
undersøgelser kan umiddel-
bart forekomme modsætnings-
fyldte. For hvad er det, der 
gør, at børn med en forælder 
med sclerose klarer sig signifi-
kant bedre i skolen i 9. klasse, 
men pludselig »taber højde« og 
 allerede som 30-40-årige ender 
med en lavere erhvervsfrekvens 
og indkomst? Det kaster den 
tredje undersøgelse, interview-
undersøgelsen, lys over. 

Pligtopfyldende og  
ansvarsfulde
»På baggrund af interviewun-
dersøgelsen tror vi, at grunden 
til, at børnene som 30-årige 
har en løsere tilknytning til 
arbejdsmarkedet og som 

30-40-årige 
oftere får før-
tidspension, er, at 
de er så ansvarlige, at de fort-
sætter med at tage sig af deres 
forældre, når de bliver voksne, 
og at det blandt andet er det, 
der gør, at de mister tilknyt-
ningen til arbejdsmarkedet.«

Ansvarsfuldhed kan også 
være årsag til, at børnene i 9. 
klasse får mærkbart højere 
karakterer: I tråd med inter-
viewundersøgelsen vil de ikke 
belaste eller skuffe forældrene 
og søger at leve op til deres 
forventninger om at klare sig 
godt i skolen. En anden mulig 
forklaring er, at børnene op-
muntres og støttes af forælde-
ren med sclerose til at klare sig 

godt i sko-
len og får mere 

hjælp til lektierne i hjemmet. 

Den svære balance mellem 
andres og egne behov
»Det, som jeg også fik op til 
overfladen via interviewene,” 
fortæller Julie Moberg, ”det 
var den her ufattelige … jeg 
ved ikke, hvordan jeg skal sige 
det … omsorg og bekymring og 
kærlighed til deres forældre, 
som de unge fortalte om. Det 
var utroligt smukt, hvordan de 
unge talte om deres forældre 
og om, hvor meget de gerne 
ville hjælpe dem og støtte dem, 
både da de var små, og da de 
blev ældre.«
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TEMA

Julie Moberg har samlet in-
terviewresultaterne under tit-
len »Striving for balance be-
tween caring and restraint« 
(stræben efter balance mellem 
omsorg for andre og tilbagehol-
denhed), og de byder på både 
positive og negative fund:

»Det, de unge selv sagde, 
var, at de syntes, at det var 
godt, at de havde lært at være 
omsorgsfulde og tage sig af an-
dre. De syntes, at de havde fået 
mere empati og var mere rum-
melige. De så det også som en 
fordel at have lært at påtage sig 
et ansvar.«

Men det fremgik også, at de 
havde en tendens til at lade 
andres behov komme i første 
række, og at det var et møn-
ster, de tog med sig videre 
i livet:

»En af de unge 
fortæller, at 
hun al-
tid holdt 

sig ædru sammen med ven-
nerne, så hun kunne køre dem, 
hvis de havde brug for det … 
eller holde håret, når venin-
den skulle kaste op. Derfor 
har interviewene også ledt til 
et hovedtema, som jeg kalder 
‘restraint’ eller tilbageholden-
hed,« fortæller Julie Moberg og 
uddyber:

»Jeg vil ikke sige, at de un-
dertrykker sig selv, men de er 
hele tiden opmærksomme på, 
om der er nogen, der har brug 
for dem, og er der det, så sør-
ger de for, at de er i stand til 
at hjælpe og holder sig for ek-
sempel ædru. Det var ikke no-
get, der blev italesat af de unge 
som negativt, men noget, jeg 
blev nødt til at lægge mærke 

til og udlede, fordi de gav 
så mange eksempler på, 

hvordan de altid lod 
andre komme først 

og lod andres be-
hov og ønsker 
tælle mere end de-

res egne. Én nævnte 
selv, at det skyldtes, 
at hun altid havde 
skullet tage hensyn 

til sin mor, at det 
var blevet indpodet i 

hende gennem opvæk-
sten … altså det med at vejre 
stemningen og fornemme, 

hvordan andre har det, og så 
gøre det, andre gerne vil have, 
så stemningen forbliver god.« 

Efterlyser mere  
viden og åbenhed
»En af grundene til, at de unge 
gerne ville tale med mig om 
det her, er, at de gerne ville 
have, at der var mere fokus på, 
hvor hårdt det kan være for 
den, der har sygdommen, men 
også for familien,« fortæl-
ler Julie Moberg og forklarer, 
at de unge generelt ikke har 
følt sig nok informerede om 
sygdommen og har gået med 
mange tanker alene, fordi de 
ville undgå at gøre forældrene 
kede af det. Konklusionen 
 lyder derfor:

»Der bliver gjort alt for lidt 
ud af børnene. Hvis jeg havde 
vidst det her, da jeg arbejdede 
som sygeplejerske, ville jeg 
have gjort meget mere ud af at 
inddrage børnene. Ligesom det 
er vigtigt, at lægerne lader bør-
nene komme med til konsulta-
tioner. Men det er også vigtigt, 
at forældrene ved, at de tanker, 
børn gør sig, når de ikke ved, 
hvad der foregår, næsten altid 
er værre end sandheden.«

Julie Moberg forsvarer sin 
ph.d.-afhandling i foråret 2017.
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1 Nanna, 21 år 
 gammel. Hendes 

mor har sclerose og  
har haft det i 13 år. 

Jeg kunne ikke 
hjælpe min mor på 

andre måder, da hun 
var syg, så jeg tænkte, 
at hvis jeg hjalp mere  
til derhjemme, så ville 
det måske blive bedre, 
og så kunne min mor 
måske komme hjem fra 
hospitalet igen.

2 Ulrikke, 21 år 
gammel. Hendes 

mor har sclerose og  
har haft det i 18 år. 

Jeg er nok blevet 
en del hurtigere 

voksen end mine ven-
ner, fordi jeg selv har 
påtaget mig så meget 
ansvar.

3 Fie, 27 år gammel. 
Hendes far har 

sclerose og har haft  
det i 13 år.

Det, der var over-
ladt til fantasien, 

var faktisk værre end 
reelt at se, at han var 
ramt af sygdommen.

4 Malene, 23 år 
gammel. Begge 

hendes  forældre har 
scle rose, moderen har 
haft det i 20 år, og fade-
ren har haft det i otte år. 

Nu var jeg for-
holdsvis gammel, 

da min far fik konstate-
ret sclerose, og der tror 
jeg også, at man har 
tanker om, at man ikke 
ønsker at bekymre sine 
forældre mere end 
højst nødvendigt.

De unge har ordet:

Hvordan har din forælders 
sclerose påvirket dig?
De otte unge, som du møder her, er alle vokset op i familier, hvor den ene eller begge forældre 
er ramt af sclerose. Her sætter de ord på, hvordan det er, når mor eller far har sclerose.  
De deltog alle i Julie Mobergs forskningsprojekt, som du kan læse om på de foregående sider.  

Af Sara Bangsbo

5 Kåre, 26 år 
 gammel. Hans 

mor har sclerose og har 
haft det i 12 år. 

Man værdsætter 
mere små øje-

blikke, for i princippet 
kan min mor blive ramt 
så hårdt af sin sclerose 
i morgen, at hun ikke 
ved, hvem jeg er. Og det 
er et faktum, som jeg er 
nødt til at leve med. 

6 Randi, 24 år 
 gammel. Hendes 

mor har sclerose og har 
haft det i 12 år.

Jeg var ikke så 
god til at sige ja til 

venneaftaler og være 
sent ude, for jeg ville 
hellere hjem, så jeg 
kunne hjælpe min mor.

7 Inger, 24 år 
 gammel. Hendes 

far har sclerose og har 
haft det hele  Ingers liv. 

Ja, jeg har en far, 
der har sclerose 

og derfor ikke kan det 
samme som andre 
fædre. Men jeg har også 
en familie, som holder 
sammen, og hvor jeg 
aldrig har tvivlet på 
mine forældres kærlig-
hed til mig.

8 Trine,  21 år 
 gammel. Hendes 

mor har scle rose og har 
haft det hele Trines liv. 

Jeg er god til at 
læse mennesker, 

fordi jeg vidste, at jeg 
skulle læse hver dag, 
hvor godt min mor 
havde det den dag, hvor 
meget jeg selv skulle 
være på, og hvor meget 
jeg kunne tillade mig at 
være irriterende 
teenager. 
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I Norge, Sverige og Finland 
skal sundhedspersonalet 
spørge til, om patienterne 

har børn. De skal notere det 
i journalerne, give råd og vej-
ledning og lave opfølgning på, 
hvordan det går med børnene 
derhjemme, når forælderen igen 
kommer på sygehuset. Og det 
er jo blandt andet, fordi vi i dag 
ved, at børn i langt højere grad 
er påvirkede af forældres syg-
dom, end forældrene selv tror,« 
forklarer Preben Engelbrekt, 
der er stifter af og direktør i 
rådgivnings- og forskningsorga-
nisationen Børn, Unge & Sorg.

»Og hvor skulle forældrene i 

Børn af alvorligt syge 
svigtes i Danmark
De svigtes af deres forældre, der mangler viden og vejledning.  
Og de svigtes af politikerne, der lader det bero på tilfældigheder, om  
der bliver taget hånd om børnenes trivsel og behov. Det mener  
organisationen Børn, Unge & Sorg, der vil have lovgivning på området.

Af Gitte Rudbeck »

HJÆLP  
børn med at  
være børn 
Støt Scleroseforeningens arbejde for familier med sclerose. 
MobilePay til: 40 11 71 09
Eller støt med 50 kr. på SMS til 1231 skriv SCL50
På forhånd tak for hjælpen!

Hvordan kan det hjælpe  
børnene?
»Det vil være med til at sikre, at 
børn og unge med syge foræl-
dre ikke bliver så alene, som de 
ofte bliver, fordi mange skjuler 
deres tanker og følelser for at 
beskytte mor og far. Her kunne 
en sygeplejerske vejlede og 
støtte forældrene i, hvordan de 
i netop deres familie kan få ta-
get de nødvendige samtaler og 
ikke mindst hjulpet børnene til 
at få holdt pauser fra sygdoms-
forløbet. Det kan være med til 
at forebygge, at børnene bliver 
de små voksne, og hjælpe foræl-
drene til at sørge for, at barnets 
behov ikke trænges for meget i 
baggrunden af sygdommen.«

Børn, Unge & Sorg er et gra-
tis tilbud til børn, teenagere og 
unge, der har en far, mor, søster 
eller bror, som er alvorligt syg 
eller død. 

Læs mere på 
 www.bornungesorg.dk. 

Læs hele interviewet med 
 Preben Engelbrekt og få hans 
råd til forældre på 

 www.scleroseforeningen.dk/ 
blad172-preben

øvrigt også vide fra, hvad man 
gør i de her situationer? Derfor 
skal det være en ’skal-opgave’ 
for sundhedspersonalet i Dan-
mark. Det er ikke nok med an-
befalinger. For så er det op til 
den enkelte hospitalsafdeling 
og fuldstændigt tilfældigt, om 
man tager sig af det her.«

Hvorfor er det lige sclerose- 
klinikkerne, der skal have  
til opgave at spørge til  
patientens børn?
»Fordi de jo i forvejen ser for-
ældrene hvert halve eller hele 
år. Derfor giver det så meget 
mening at lægge opgaven dér.«
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Sig det,
som det er!

Af Gitte Rudbeck. 

  For mig 
kunne det 

have været 
rart, hvis jeg 
havde kunnet 
få talt mere 
ud om det. 
Hvis jeg ikke 
havde følt mig 
så alene med 
mine tanker. 
Nanna

Nanna og Malene kunne ikke være mere 
enige: Åbenhed og ren besked er det, der 
skal til, når ens mor eller far bliver syg.

Begge er først i 20’erne. 
Begge er vokset op med 
en mor, der fik sclerose, 

da de var små. Begge har de 
oplevet sygdommen buldre og 
brage og sende mor på hospita-
let i tide og utide. Og begge er 
de enige: Åbenhed og ren be-
sked er det, man som barn har 
behov for, når ens mor eller far 
får sclerose.

Men så hører ligheden mel-
lem de to unge kvinder også op. 
For mens den ene voksede op i 
en familie, hvor der var åben-

Foto: Hanne Loop
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hed og ærlighed om sygdom-
men, har den anden betalt en 
høj pris for manglen på samme:

»Jeg har manglet, at min 
far turde sætte sig med mig og 
snakke med mig om det. Jeg 
har savnet noget mere åbenhed 
omkring mors sygdom mellem 
os. At han havde sagt, at mor jo 
ikke mente noget med det, men 
at hun blev sådan som en del 
af sclerosen,« fortæller Nanna, 
der som lille havde svært ved at 

forstå moderens følelsesmæs-
sige ustabilitet, der gjorde, at 
hun kunne gå »fra glad til sur« 
uden varsel.

I stedet dannede den lille 
pige sine egne forklaringer, og 
hun begyndte tvangsmæssigt at 
rydde op:

»Jeg har egentlig aldrig væ-
ret et barn, der rodede. Men 
min mor er ikke noget ordens-
menneske, så jeg prøvede li-
gesom at rydde op for hende, 

for jeg var bange for, at det 
var det, hun kunne blive sur 
over. Og det udviklede sig så op 
igennem mine teenageår, hvor 
jeg begyndte at vaske meget 
hænder ...« 

Heller ikke Malenes mors 
sclerose gik stille med dørene, 
men der fulgte altid en forkla-
ring med: 

»Noget af det, der har fyldt 
meget hjemme hos os, er 
trætheden, og der var også 

  Åben-
hed og 

ærlighed om 
sygdommen 
er det, der 
gør, at jeg er 
kommet så 
godt igen-
nem det.« 
Malene

TEMA
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noget følelsesmæssig ustabi-
litet, men hun var god til at 
sige: ’Mor er bare ked af det 
og har en rigtig øv-dag, men 
det har ikke noget med dig 
at gøre.’ Og så var det okay. 
Begge mine forældre har væ-
ret meget opmærksomme på 
at sige til os, at det aldrig var 
vores skyld, og jeg har aldrig 
nogensinde følt skyld over, 
at min mor var syg, træt eller 
ked af det.«

Ærlige svar
»Der var grundlæggende en 
tryghed forbundet med, at 
mine forældre altid var meget 
ærlige omkring sygdommen,  
og at de gav os oplysninger  
om, hvad det var, der skete,« 
husker Malene og uddyber:

»De gav os altid ærlige svar. 
Der var perioder, hvor min mor 
havde det skidt og havde attak-
ker og blev indlagt, og hvor jeg 
har spurgt: ’Kommer mor hjem 

igen?’ eller ’Hvornår kom-
mer mor hjem igen?’ Og hvor 
de har sagt: ’Jamen, det ved 
vi ikke.’ Det var et ærligt svar. 
Men de har heller ikke gjort 
sygdommen mere skrækkelig, 
for jeg har også spurgt, om hun 
skulle dø. Der svarede hun: 
’Det skal vi jo alle på et tids-
punkt, men jeg kommer ikke til 
at dø af sclerose.’«

Også Nanna fik at vide, at 
hendes mor ikke skulle dø, 
men det var svært for den lille 
pige at tro på:

»Jeg var rigtig bange for, at 
hun ikke kom hjem fra hospita-
let igen, at det rent faktisk var 
noget, hun godt kunne dø af, og 
at hun bare sagde, hun ikke ville 
dø af det, for at jeg ikke skulle 
være bange. Men når man ikke 
er så gammel, og når ens mor 
hele tiden bliver indlagt, så 
 bliver man bange alligevel.«

At hun samtidig fornem-
mede, at moderen var meget 
fokuseret på at berolige hende 
og valgte ordene med omhu, 
gjorde det kun værre:

»Jeg var klar over, at der var 
noget, der ikke blev sagt, og det 
gjorde mig bare mere nervøs. 
Hvis man omvendt ved, man 
får besked, når der er noget 
vigtigt, man skal vide, så behø-
ver man ikke at bruge en helt 
masse krudt på at bekymre sig 
og forestille sig en masse. Det 
har intet godt gjort for mig at 
få den filtrerede udgave,« kon-
kluderer Nanna.

Da Nanna gik i 9. klasse, blev 
moderen syg af kræft, og det 
blev et vendepunkt:

»Da blev hun rigtig god til 
at fortælle mig, hvordan hun 
havde det. Jeg tror, at jeg var 
blevet gammel nok til at melde 
ud, at jeg faktisk godt ville vide, 
hvad der foregik, og ikke ville 
skånes. At jeg faktisk godt ville 
kunne følge med. I dag ved hun, 
at det gør mig nervøs ikke at 
vide, hvad der sker, og at må-
den, jeg kan tackle ting på, det 
er ved, at jeg får ren besked.« 

Fo
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gøre. Deres fantasi kan lave hi
storier om, at det er deres skyld, 
at mor eller far er træt eller sur. 
Derfor kan du hjælpe dem ved 
at fortælle dem, hvad der sker 
– så de ikke finder på historier 
selv,« siger psykolog i Sclerose
foreningen Dorte Larsen.

 
Ikke to er ens
Som med alt andet i livet er det 
svært at generalisere og sige: 
»Det her virker for alle.« Men 
ifølge Dorte Larsen er det ofte 
en fordel for børnene og fami
lien, hvis forældrene er åbne 
om sygdommen. 

»Åbenhed er at foretrække. 
Det er vigtigt, at forældrene 
selv taler med deres børn. Det 
behøver ikke at være den store 
forkromede samtale, men det 
kan være små snakke i hver
dagen. Børnene kan godt tåle 
at se dig græde eller være ked 
af det, det har de faktisk bare 
godt af, for de ser jo efterføl
gende, at du bliver glad igen,« 
forklarer Dorte Larsen.

Denne artikel  
har du måske 
ikke lyst til  
at læse ...
... men prøv alligevel. Den kan hjælpe  
dig til, at hjælpe dine børn.

Af Peter Palitzsch Christensen

Deres fantasi kan 
lave historier om, 

at det er deres skyld,  
at mor eller far er træt 
eller sur. Derfor kan du 
hjælpe dem ved, at  
du fortæller dem, hvad 
der sker – så de ikke fin-
der på historier selv.« 
Dorte Larsen

FÅ HJÆLP I 
SCLEROSE
FORENINGEN:

•  Psykologrådgivning: 
Til de voksne – men 
med sparring og hjælp 
til, hvordan man kan 
tale med sine børn. 

•  Læs denne artikel: 
www.sclerosefor
eningen.dk/blad172
fortællebørnene  

•  »Sclerose for børn«  
– et univers på 
hjemmeside for børn. 
Inde holder blandt 
andet korte film om 
børnefamilier med 
sclerose og med en 
neurolog, der forklarer 
om sclerose i børne-
højde. Find det her:  
www.sclerose
foreningen.dk/børn  

•  Pjecer til børn og 
familier. Kan bestilles 
på børneuniverset. 

Du har sclerose, og du 
har børn. Hvad gør 
du, og hvad siger du til 

dem? Det kan være svært at 
blive konfronteret med, hvad 
det betyder for dem. Men læs 
videre her og få hjælp til, hvor
dan du tackler det.

Alle vil gerne det 
bedste for deres 
børn. Når kronisk 
sygdom kommer 
ind i familien, er det 
meget naturligt, at 
man gerne vil skåne 
børnene for at skulle 
tænke på det. Der
for er der mange, 
der vælger ikke at 
tale med deres børn 
om sygdommen, 

men det er ikke nogen god ide. 
Faktisk er det vigtigt at snakke 
med børnene om sclerose.

»Hvis vi ikke snakker med 
vores børn, så fantaserer de, og 
så kan man risikere, at de tror, 
at de er med til at forårsage 
ting, de ikke har noget med at 
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Lindre, men ikke helbrede
At tale med sine børn om scle
rose kan ikke fjerne deres be
kymringer, men det kan hjælpe 
børnene til bedre at kunne 
håndtere, at mor eller far har 
en kronisk sygdom. 

»Alle børn er  bekymrede for 
deres forældre, når  tingene 
ikke er, som de plejer. Som 
voksne kan vi ikke tage den 
bekymring fra dem, men vi 
kan hjælpe dem til en god 
måde at leve med den bekym
ring på. Vi kan  lindre, men 
ikke helbrede,« siger Dorte 
Larsen og forklarer, at det 
handler om opmærksomhed 
på børnene og deres behov. 

Her er en liste, der kan 
hjælpe dig med, hvad du skal 
være opmærksom på:

NYT FAMILIESPIL
Humørskyen Hulda er et familie-
spil, der har til formål at øge dia-
logen i familien omkring de tanker 
og følelser, der kan være svære at 
få talt om i en hverdag i forhold til 
sclerose og alle andre ting. Spillet 
er rettet mod at give børn mellem 
5 og 12 år en måde at udtrykke 
deres tanker omkring sclerose 
på. Spillet giver mulighed for 
både at fortælle selv og at stille 
spørgsmål til andre i familien. 
Spillet tager cirka 35-45 minutter 
at spille. Du kan låne spillet ved at 
ringe på  36 46 36 46. Du vil der-
næst få tilsendt spillet sammen 
med en frankeret returkuvert og 
et kort evalueringsskema. Du kan 
låne spillet i 1 måned, og du skal 
dernæst sende det retur sammen 
med et udfyldt evalueringsskema.

NY UNDERSØGELSE: Små 
voksne glemmer sig selv
En ny ph.d.-afhandling har under-
søgt 14 danske børn af forældre 
med sclerose. Undersøgelsen 
konkluderer, at de unge (mellem 
18 og 25 år) udvikler en stor an-
svarlighed og blandt andet klarer 
sig bedre end gennemsnittet i sko-
lesystemet. Men den viser også, 
at en af de største udfordringer 
for de unge er at finde balancen 
mellem på den ene side at tage 
sig af andre og på den anden side 
at udleve egne behov. De såkaldt 
»små voksne« dæmper deres 
egne behov og påtager sig ansvar, 
hvilket følger dem i relationer til 
andre, såsom venner, fremtidige 
partnere og så videre. Læs meget 
mere om undersøgelsens resul-
tater på side 8.

»Det er ikke overraskende, at de 
klarer sig godt i skolen. I skolen 
handler det ofte om at lære at 
lægge bånd på egne behov og leve 
op til det, andre forventer. Men 
i princippet kan det også være 
sundt at sætte spørgsmålstegn 
ved autoriteterne og gøre lidt 
oprør, når man er barn eller ung. 
Undersøgelsen viser, at de små 
voksne tager for meget ansvar og 
har svært ved at udtrykke egne 
behov og følelser, og dem hører 
vi om mange af i Sclerosefore-
ningens psykologordning,«  
siger psykolog Dorte Larsen.

•  Vær opmærksom på, om dit barn har 
andre voksne end sine forældre at 
tale med. Det kan være en lærer på 
skolen, det kan være en storesøster 
eller storebror, en tante eller onkel 
eller en ven af familien.

 
•  Vær opmærksom på, om børnene har 

netværk og fællesskaber i deres skole 
og fritid. 

 
•  Fortæl børnene, at der er nogle,  

der passer på dig: Læger, veninder,  
familien – børnene skal have hjælp til 
ikke at føle ansvar for at passe på dig. 

 
•  Vær opmærksom på, at dine børn 

har  frirum. Har de nogle gode steder, 
hvor  sygdom,  pligter og ansvar ikke 
fylder noget? For eksempel fritids-
aktiviteter.

 
•  Vær opmærksom på, at dit barn ikke 

har for mange opgaver i hverdagen. 
Børn vil gerne hjælpe og fikse ting – 
også gerne huslige, men du kan holde 
øje med, at de ikke tager for meget 
ansvar. 

 
•  Vær opmærksom på, at dit barn ikke 

er din fortrolige. Den, du deler dine 
egne bekymringer og din tvivl med, 
skal ikke være dit barn.
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MS BIKE  
CHALLENGE

er rart at kunne udfordre sig 
selv samtidig med at kunne 
gøre noget godt for andre og 
komme sygdommen og misfor
ståelserne omkring symptomer 
til livs.

»Den tur, jeg tager til Ska
gen, er en luksustur, i forhold 
til hvordan min kærestes hver
dag er. Det bruger jeg som min 
drivkraft,« siger Per. 

DE CYKLER 
FOR DIG
722 kilometer fra København til Skagen skal tilbagelægges 
på under 30 timer – på cykel. Det er konceptet i Sclerose- 
foreningens fundraising-løb MS Bike Challenge, som  
»Team Min Cykel« er et af de deltagende hold i den 6. maj i år.

Af Sari Østermark Simonsen. Foto: Sjællandske Medier

MS Bike Challenge:

MS Bike Challenge er  
Danmarks længste cykel- 
løb, og konceptet er an-
derledes end for de fleste 
andre cykelløb, da det er 
gratis at deltage. Sclero-
seforeningen tjener ingen 
penge på startgebyrer, 
men sætter deres lid til, 
at rytterne fundraiser og 
benytter deres netværk og 
fantasi til at indsamle mid-
ler til forskning i sclerose.

Følg de mange hold og fund-
raising historier på MS Bike 
Challenges facebookside.

Du kan også stadig nå at få 
en plads i år – så meld dig til 
her: www.mschallenge.dk

T  eam MinCykel består af 
rytterne Jackie Kjelds
mark, Per Drews og 

Glenn Holmgaard, og med i 
servicebilen har de den erfarne 
Jan Frederiksen. Sammen har 
de et mål om at samle 50.000 
kroner ind til forskning i scle
rose, og holdet er nu godt halv
vejs mod det mål. De har en 
særlig grund til at cykle for en 
verden uden sclerose.

Per cykler for sin kæreste
For Per fylder det rigtig meget, 
at sclerose ofte bliver omtalt som 
den oversete sygdom, for hans 
kæreste, Tina Nielsen har scle
rose på tiende år. Men også det 
faktum, at sclerosesymptomer 
ikke altid tolkes korrekt af uden
forstående, nager ham. Tina har 
problemer med at holde balan
cen på grund af sin sclerose. 

»Når hun er træt, kan hun 
godt begynde at snuble. Det 
misfortolker folk ofte, og de 
tror i stedet, at hun har druk
ket,« fortæller Per.

Team Min Cykel udtrykker i 
fællesskab, at de synes, at det 



Merinould
Blød, lun og 
behagelig

10 par kr. 475,-
Spar kr. 225,-

Ankelstrømperne 
fås i farverne: 

Råhvid, mørkegrå, 
mørkeblå og sort

Lækre strømper som ikke strammer

Vores strømper   :
 Strammer ikke
 Glider ikke ned
 Laver ikke mærker
 Nemme at få på
 Passer både 
damer og herrer

 Strikket i Östersund, 
Sverige

Når du handler hos os, får du:
 Højt serviceniveau
 Ingen abonnementer, bare gode strømper, når du ønsker det
 Køb i e-mærket webshop eller på faktura

Moby Dick
strømper

Fodterapeuterne, Skattergade 4, Svendborg

Vi har forhandlet Moby Dick strømper i over 
10 år og fundet kvalitet og service helt i top. 
Strømperne strammer ikke, glider ikke ned 
og har en god pasform.

”
Specialstrikket elastisk 
skaft – Strammer ikke,  
laver ikke mærker og 
glider ikke ned.

Bestil på: www.SokkeSiden.dk eller på telefon 3536 5073 (hverdag 9.00-15.00)

www.SokkeSiden.dk

Info om størrelser:
Alle modeller passer både damer og herrer og 
findes i størrelserne: 36-39, 40-44 og 45-48.
Modellerne Bomuld og Merinould findes også 
i sort i størrelse 49-51.
Læs mere om alle vores strømper og modeller 
på www.SokkeSiden.dk

Fragt fra 35 kr.
Fri fragt ved 
køb over 599 kr.

Levering
1-3 hverdage

Ring til os: 
3536 5073 Returret

60
dage

e-mærket

Køb nu og spar!

Nye priser på alle modeller 

fra 1. maj 2017

Bomuld
Tynd, slidstærk og 

meget elastisk

10 par kr. 350,-
Spar kr. 150,-

Ankelstrømperne 
fås i farverne: 

Hvid, lysegrå, mørkegrå, 
mørkeblå og sort

Find og download SymTrac-appen på
Google Play (Android) eller
App Store (iPhone). 

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

SymTrac er en enkel og praktisk smartphone-app, som hjælper dig 
med at registrere og dokumentere dine symptomer, din medicin, dit 
velbefi ndende, din træning og dine aftaler med sundhedspersoner. 
Med SymTrac har du og dine behandlere altid et godt overblik 
over dit helbred. 

Med SymTrac kan du bl.a.:

• dagligt registrere dine 
symptomer – inkl. dit  humør, 
din koncen tration, din 
 hukommelse, din træning, din 
energi og din søvn

• se og printe visuelle rapporter 
med overskuelige statistikker 
og grafer, som du kan dele 
med din behandler.

• træne ved hjælp af et 
omfattende program med 
kropsøvelser udarbejdet 
i samarbejde med 
specialiserede fysioterapeuter

• sammensætte dit eget 
individuelle træningsprogam 
med kropsøvelser, der styrker 
dig fysisk og mentalt

SymTrac – en gratis app til dig 
med multipel sklerose
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FORSKNING

Hvordan er det gået en 
række patienter, som 
har fået blodstamcel-

letransplantationer mod deres 
sclerose i årene mellem 1995 
og december 2006? Det følger 
et nyt studie op på. 

Det er forskere ved Imperial 
College London, der har lavet 
studiet, og det er netop offent-
liggjort i tidsskriftet »JAMA 
Neurology«.

Studiet er interessant, fordi 
det har en meget lang opfølg-
ningstid: 281 patienter fra 13 
forskellige lande blev i gen-
nemsnit fulgt i seks år – og for 
nogles vedkommende helt op 
til 16 år – efter deres stamcelle-
transplantation.

Knap halvdelen fik stoppet 
sygdomsudvikling
Resultaterne viser, at sygdoms-
udviklingen ophørte hos knap 
halvdelen (46 procent) af alle 
studiets patienter i fem år ef-
ter deres blodstamcelletrans-
plantation. Med andre ord vi-
ste forskerne, at det er muligt 
at »fastfryse« scleroses udvik-

Nyt blodstamcellestudie:

Knap halvdelen 
fik stoppet deres 
sygdom i fem år
Et nyt opsamlende blodstamcellestudie viser overraskende resultater. 
Behandlingen, som kaldes HSCT, har nemlig haft effekt på både patienter 
med attakvis og sekundær progressiv sclerose.

Af Anders Grønlund. 

 Det er det største langtidsstudie af HSCT, 
vi kender, og det er flot med så anseelig en 

andel af patienter, der oplever en langvarig 
opbremsning af sygdommen. 
Finn Sellebjerg

ling og stoppe forværringen af 
symptomer i fem år.

Effekten var størst blandt 
yngre personer med attaktvis 
sclerose, men op til en tredje-
del med sekundær progressiv 
sclerose havde gavn af blod-
stamcelletransplantationen.

Dansk professor:  
Behandlingseffekt for  
progressive 
Finn Sellebjerg, professor ved 
Dansk Multipel Sclerose Center 
på Rigshospitalet, som er det 
eneste sted i Danmark, der ud-
fører blodstamcelletransplan-
tationer på mennesker med 

sclerose, synes, at studiet er 
spændende:

»Det er det største langtids-
studie af HSCT, vi kender, og 
det er flot med så anseelig en 
andel af patienter, der oplever 
en langvarig opbremsning af 
sygdommen.«

Han hæfter sig også ved det 
positive resultat for de delta-
gende progressive patienter:

»Det giver et fingerpeg om, 
at sekundære progressive pa-
tienter med tydelig sygdoms-
aktivitet også kan få en be-
handlingseffekt af HSCT,« 
vurderer han. 



Revision, regnskab og 
økonomisk rådgivning

BDO i København
Havneholmen 29, 1561 København V
Tlf. 39 15 52 00, koebenhavn@bdo.dk
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og BDO Kommunernes 
Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, begge danskejede revisions- 
og rådgivningsvirksomheder, er medlemmer af BDO International 
Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og dele af 
det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlems-
firmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO 
medlemsfirmaerne. 

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

Dialock® er et system vi har udviklet til dig, der bruger  
Dropfodsskinne. Med et simpelt greb er det muligt at skifte din  
skinne over på flere sko. Det giver frihed i hverdagen til at lave  
mange aktiviteter med samme skinne til forskelligt fodtøj.

Bandagist Jan Nielsen – En verden fuld af muligheder

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

Er du irriteret over, at din skinne 
sidder fast på dine sko? 

Dropfodmdialock

Kontakt os for gratis demo
på telefon 21 64 38 28 eller 30 13 65 88  

mail@dansk-senior-service.dk

Verdens mest kompakte el scooter

Vægt ca. 23 kg. Kan tages med i fly, bil og tog. 
Se video på vores hjemmeside 

www.dansk-senior-service.dk

Focus People tilbyder hjælp og støtte til syge-  
og handicappede på konsulentbasis.

Kommunen kan opnå store besparelser ved at vælge 
konsulentbistand ved team- og helhedsløsninger.

Focus People team- og helhedsløsninger omfatter:

• Sammensætning af det helt rigtige team

• Supervision under hele forløbet

• Fast kontaktperson

• Koordinering og løbende kontakt

• Rapportering til kommunen.

Kontakt os på telefonnummer

22 333 112

Konsulentbistand ved
team- og helhedsløsninger

Følg os på
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Hvad samlede vi  
ind til i 2016?
Husstandsindsamlingen 2016 
indsamlede 3,8 millioner kro
ner. Overskuddet er gået til 
forskning i både gigt og scle
rose. Målet har været at favne 
bredt, og Scleroseforeningen 
har derfor udvalgt fire pro
jekter, der hver på sin måde 
kan komme mennesker med 
sclerose til gavn. Se på næste 
side, hvilke fire projekter det 
drejer sig om.

Vær med i år!
Du kan melde dig som frivillig 
indsamler eller indsamlingsko
ordinator i dit lokalområde. Få 
en oplevelse med venner og fa
milie. Sammen kan I skabe en 
tradition omkring det at være 
sammen og samtidig gøre godt 
for andre. Vil du melde dig som 
indsamler eller har du spørgs
mål til husstandsindsamlingen, 
så skriv til: indsamling@ 
vistaaropforhinanden.dk eller 
ring på tlf.: 39 77 80 30 

Husstandsindsamlingen 2017: 

Sæt kryds i kalenderen
Igen i år går Scleroseforeningen sammen med Gigtforeningen om 
en fælles husstandsindsamling i Region Hovedstaden og Region 
Midt jylland. Ambitionerne er høje, så sæt allerede nu kryds i kalen-
deren den 10. september, og meld dig som indsamler.

Af Sari Østermark Simonsen. 

HUSSTANDS
INDSAMLING

Mange søde og gav-
milde mennesker tog 

godt imod mig på Vester-
bro, det har været en fin 
tur. Jeg er træt i benene 
af alle trapperne – men 
meget tilfreds med da-
gen. Vi ses igen næste år!

Anne



25Scleroseforeningen · Nr. 2 · 2017

1
Tarm, kost og sclerose

Projektets formål er at 
se nærmere på sammen
hængen mellem tarmen 
og sygdomsaktivitet i 
hjernen. Ved sclerose 
sker en betændelse i tar
men, og det er målet at 
skabe viden og forståelse 
for tarmens betydning 
for aktivering af immun
systemet og inflamma
tion i nervesystemet. 
Forskningen vil forhå
bentlig danne grundlag 
for en række kostanbe
falinger, som vil kunne 
mindske sygdomsakti
vitet. 

2
Behandling af sclerose 
med diabetesmedicin?

I dette projekt undersø
ger forskere om en ny 
type af diabetesmedi
cin ved navn Liraglutid 
kan virke mod sclerose. 
Den nye diabetesmedi
cin formodes at styrke 
de kognitive funktioner, 
og forskerne vil derfor 
se på, om den også kan 
dæmpe det hukommel
sesbesvær, der kan opstå 
ved sclerose. Derudover 
undersøges det, om me
dicinen kan bremse scle
rose, nedsætte inflam
mation, mindske tab af 
myelin og styrke rele
vante dele af hjernen. 

3
Dannelse af myelin

Forskere har for nylig  
opdaget specifikke sig
nalmolekyler, der er en 
del af processen, når my
elin dannes. Derfor håber 
forskerne bag dette pro
jekt at kunne finde frem 
til en måde at påvirke 
disse signalmolekyler 
på og dermed på sigt at 
kunne opnå at stimulere 
dannelsen af myelin hos 
scle rosepatienter. Endvi
dere håber forskerne på, 
at dette fører til et øget 
kendskab til og forstå 
else af, hvordan sclerose 
udvikler sig, og hvilke  
risikomarkører der er  
involveret i sygdommens 
udvikling. 

4
Børn med sclerose

I dette projekt ser for
skere nærmere på udbre
delsen af sclerose blandt 
børn. Hvor mange børn 
der rent faktisk har scle
rose i Danmark, i dag er 
uvist. Det vil dette pro
jekt komme til livs for at 
opnå en tidligere diag
nosticering og sygdoms
behandling.

3,5 time i 
Ølstykke. Vi 

var ventet flere 
steder. Dejlig 
dag, jeg er med 
igen næste år.

Marlene
Dejlig oplevelse.  
To ruter blev til 

1.963 kroner. Tak til  
alle, der har været der 
for os i dag.

Marianne 

Scleroseforeningens andel af overskuddet fra  
husstandsindsamlingen 2016 gik til:
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 De fem
søstersygdomme:
Sclerose er en sygdom med mange ansigter, og den kan være svær at 
diagnosticere. I sjældne tilfælde er der endda slet ikke tale om sclerose, 
men en lidelse, der minder meget om. Disse beslægtede sygdomme hører 
også til i Scleroseforeningen, og dem sætter vi fokus på her.

Af Anders Enevold Grønlund
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Neuromyelitis optica (NMO): En kronisk scleroselignende sygdom i hjer-
nen og rygmarven – typisk med symptomer fra synsnerverne (opticus neuri-
tis) og rygmarven (myelitis), der ofte forveksles med sclerose. Sygdommen 
kan give synsnedsættelse og problemer i armene og benene og have et ret 
voldsomt forløb med alvorlige lange attakker. Sclerosemedicin virker ikke 
mod NMO. »Der findes ikke en godkendt behandling til NMO, men behandling 
med binyrebarkhormon og immunundertrykkende medicin benyttes«.
 Der findes i dag cirka 200 patienter i Danmark, og sygdommen debuterer 
hyppigst i 30-40-års alderen, fortrinsvis blandt kvinder. 

FOREKOMST I DANMARK: 
20-25 årlige tilfælde

01

SØSTERSYGDOMME
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Scleroseforeningen arbejder 
naturligvis med at varetage 

sclerosepatienters interesser. Men 
sclerose er ikke den eneste syg-
dom, der hører under foreningen.
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Schilder’s sygdom: 
Meget sjælden med-
født demyeliniserende 
lidelse, der normalt 
viser sig i barndommen. 
Skyldes fravær af et 
enzym, der er nødvendigt 
for nedbrydning af visse 
fedtsyrer. Sygdommen 
resulterer i, at myelin-
skeder omkring nervefi-
brene i hjernen gradvist 
ødelægges. Sygdommen 
er progressiv, og uden 
behandling er lidelsen 
fatal. Symptomer  
kan inkludere: demens, 
kramper, ubalance,  
inkontinens, muskel-
svaghed, hovedpine, 
tale- og føleforstyrrelser. 

FOREKOMST  
I DANMARK: 
Ukendt

Transversel myelitis: Skyldes betæn-
delse i rygmarven (myelitis) tværs hen over 
(transversal) rygmarven. Sygdommen er ikke 
arvelig, men opstår ofte som komplikation 
til virussygdomme, sclerose eller blodkar-
sygdomme i rygmarven. Symptomerne 
er pludseligt indsættende rygsmerter, 
muskelsvaghed og snurrende fornemmelser 
i benene. Kan udvikle sig til lammelser og 
manglende kontrol over blære- og tarm-
funktion. Sygdommen kan ramme både børn 
(10-19 år) og voksne (ofte 30-39 år).

FOREKOMST I DANMARK: 
20-30 årlige tilfælde

03

02
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04

05
Akut dissemineret 
encephalomyelitis 
(ADEM): Skyldes be-
tændelse i myelinskeder 
i både rygmarv (myelitis) 
og hjerne (encephalitis). 
ADEM rammer primært 
børn under 10 år og 
opstår oftest i vintermå-
nederne som komplika-
tion til virusinfektioner. I 
modsætning til sclerose 
er der typisk kun ét syg- 
domsudbrud, hurtigt og 
med mange forskellige 
symptomer på én gang. 
Nakkestivhed, omtåget-
hed og kramper kan 
opleves ved ADEM, men 
ses yderst sjældent ved 
sclerose.

FOREKOMST  
I DANMARK: 
20-40 årlige tilfælde
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Balos sygdom: Demyeliniserende sygdom, hvor det hvide stof i 
hjernen er beskadiget. Forekommer hyppigst blandt unge voksne, 
og ofte blandt asiater. Kan ramme alle områder af centralnervesy-
stemet, og symptomer er derfor meget forskellige. Kan forekomme 
alene eller sammen med sclerosesymptomer og forløber oftest 
progressivt. I sjældne tilfælde ses attakker og spontan helbredelse. 
Sygdommens udbredelse og mekanismer bag er ukendt.

FOREKOMST I DANMARK: 
Ukendt
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Siden 36-årige Mette Ting-
gaard for halvandet år si-
den fik beskeden om, at 

hun har den sjældne sygdom 
transversel myelitis, har hun 
haft en følelse af at stå midt i 
en gråzone. 

»Jeg bliver behandlet og set 
som en sclerosepatient, men 
egentlig har jeg ikke det offi-
cielle stempel, og det, synes jeg 
er ret svært,« forklarer Mette. 

En sovende fornemmelse i 
fingrene var det første tegn på, 
at noget var galt. Det var en 
fredag i oktober for halvandet 

år siden, og om mandagen blev 
det pludselig meget værre.

»Jeg tog på arbejde om man-
dagen, men så begyndte hele 
min arm at sove, og jeg kunne 
hverken holde på en blyant el-
ler trykke på tastaturet,« for-
tæller Mette.  

Mette blev hurtigt indlagt, og 
efter et hav af undersøgelser, 
scanninger og test, fandt man 
frem til, hvad der var galt. En 
rygmarvsprøve var positiv, og 
lægerne forklarede hende, at 
hun havde transversel myelitis. 
En sygdom, der muligvis kan 

udvikle sig, hvis hun får et at-
tak, der rammer et andet sted 
end rygmarven. Og så vil diag-
nosen pludselig hedde sclerose.

Men det gør den ikke endnu. 
Heller ikke selvom Mette ople-
ver mange af de samme symp-
tomer, som sclerose fører med 
sig, og selvom hun bliver be-
handlet af de samme læger og 
modtager den samme medicin 
som sclerosepatienter. 

»Folk forstår ikke rigtigt, 
hvad det er, jeg fejler, når de 
spørger, fordi jeg jo bliver be-
handlet som en sclerosepatient. 
En anden ting, der er svær, 
er, at det ikke er nok at have 
transversel myelitis, når det 
kommer til det forsikringsmæs-
sige, og når man skal søge om 
hjælpemidler,« forklarer Mette. 

Alligevel prøver hun at få 
det bedste ud af situationen, 
selvom træthed og nervesmer-
ter er en daglig kamp. Hendes 
to drenge og hunden Simba får 
hende ud af sengen hver mor-
gen, selvom benene somme-
tider skriger på noget andet. 
Sygdommen har nemlig lært 
hende, hvor vigtigt det er at 
aktivere kroppen og holde sig 
i gang. Transversel myelitis el-
ler ej. 

gråzone
Af Sara Bangsbo

Midt i en

SØSTERSYGDOMME
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Thomas Riise står midt i en hverdag fyldt med udfordringer og 
uvished. Sådan har det været, siden han i december fik konstateret 
den sjældne scleroselignende sygdom neuromyelitis optica.

Af Sara Bangsbo 

Det var ikke en ønsket ju-
legave, der mødte Tho-
mas Riise i slutningen 

af december sidste år. Efter må-
neders undersøgelser og scan-
ninger kunne lægerne fortælle 
ham, hvorfor hans syn pludselig 
forsvandt tidligere på året, og 
hvad Thomas egentlig fejler. 

»Jeg fik et kvarters samtale 
hos en reservelæge, som for-
talte mig, at jeg havde neuro-
myelitis optica, og der blev jeg 
rimelig forskrækket,« fortæller 
Thomas. 

Den sjældne sygdom, som 
er bedre kendt under navnet 
NMO, rammer rygmarven og 
synsnerverne, netop som Tho-
mas oplevede, da hans syn 
pludselig blev sløret under et 
Toyota-træf midt i juli sidste år. 

Et par uger senere blev synet 
endnu værre, og Thomas op-
søgte en øjenlæge, der straks 
sendte ham på hospitalet. 

»En læge på hospitalet fortalte 
mig, at hvis det var scle rose, jeg 
havde, så var det ikke normalt, 
at begge øjne var ramt,« fortæl-
ler Thomas, der efter tre dages 
behandling med binyrebarkhor-
mon fik synet tilbage.

En sjælden sygdom, 
der skaber bekymring
Efter et hav af undersøgelser 
mistænkte lægerne, at Tho-
mas havde sclerose. Senere 
fandt han ud af, at synstabet, 
der ramte begge øjne, er gan-
ske almindeligt, når man har 

sygdommen NMO. Men den 
diagnose fik han først måneder 
senere.

Da diagnosen var fastslået, 
besluttede lægerne efter flere 
overvejelser, at Thomas skulle 
medicineres. Medicinen kan 
måske forebygge, at Thomas 
oplever endnu et angreb på 
synsnerverne. Et angreb, hvor 
lægerne muligvis ikke vil kunne 
redde mere end 40 procent af 
hans syn. Og det er noget, der 
skræmmer Thomas, når han 
tænker på fremtiden.

»Når nu mit arbejde består 
i at være på landevejene halv-
delen af tiden, og min fritid 
udelukkende omhandler min 
familie og min hobby med at 
istandsætte og køre Toyota’er, 
så er det ikke særlig opløftende 
at vide, at jeg kan risikere  
at bliver næsten helt blind,«  
fortæller Thomas.

Økonomiske  
udfordringer følger med
Tanken om, at blindhed og 
lammelser kan blive en rea-
litet, er svær at acceptere for 
Thomas. Men det er absolut 
ikke det eneste, som han kæm-
per med. Han har erfaret, at 
en sjælden sygdom som NMO 
lukker mange døre – især når 
det kommer til forsikrings-
muligheder. 

»Når man læser og hører 
om sygdommen, så står der 
direkte, at NMO er en sclero-
selignende sygdom, men rent 

medicinsk kalder man det ikke 
sclerose,« siger Thomas og  
forklarer, at mennesker med 
NMO ville få det en hel del let-
tere i forsikringsøjemed og i 
andre sammenhænge, hvis man 
valgte at omdøbe NMO til og 
anerkende det som en sclerose-
sygdom. 

Den økonomiske kamp, 
som den sjældne sygdom har 
ført med sig, har Thomas ikke 
tænkt sig at opgive. 

»Jeg har stadig overskud  
til at slås mod forsikringssel-
skabet, og det er nu jeg har 
brug for pengene, inden jeg får 
det dårligere,« forklarer han. 

Det værste netop nu 
Selvom Thomas føler, at han 
stadig har overskud til kam-
pene, dræner de ham for 
energi. Energi, der allerede er 
begrænset, efter at sygdommen 
trådte ind i hans hverdag. 

»Jeg er i en periode, hvor jeg 
har brug for at tænke lidt mere 
positivt og bare være glad for, 
at jeg er her, men det økono-
miske giver nogle tanker, som 
man ikke har brug for at have,« 
fortæller Thomas. 

»Nu er det alt det forsik-
ringsmæssige, der fylder. Og 
også alle spørgsmålene om 
hvordan det skal gå med øko-
nomien om fem år, som jo slet 
ikke har noget med selve syg-
dommen at gøre. Det, synes jeg 
faktisk, er det værste lige nu.« 
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KYS

Jeg vil gerne være med til at 
give sclerose en stemme, da 
det berører unge kvinder som 

mig selv – det er en forfærdelig 
sygdom, og den fortjener mere op-
mærksomhed,« siger sangerinden 
Szhirley som begrundelse for igen  
i år at stille op som Kys Sclerose 
Farvel ambassadør. 

Sammen med vores andre loyale 
ambassadører Ellie Jokar, Silas 
Holst og Carsten Bang, takkede  
Szhirley hurtigt ja til igen at være 
ambassadører, da vi tidligere på 
året spurgte dem. 

Ellie Jokar, som mange kender fra 
DR’s satireserie »Det slører stadig«, 
har selv sclerose, og hun bliver ofte 
kontaktet af unge nydiagnosticerede 
kvinder, der er usikre på, hvordan de 
skal håndtere deres sygdom og deres 
mentale velvære. Ellie tager imod de 
mange henvendelser med åbne arme 
og synes, det er rart at kunne give 
gode råd videre. Hendes vigtigste 
råd og mantra er, at livet ikke er slut, 
fordi man får sclerose. 

»Det er stadig muligt at leve et 
godt liv, så det er vigtigt at tænke 
positivt om fremtiden trods syg-
dom,« siger Ellie.

Nye ansigter
Ud over de ambassadører, som man 
vil kunne genkende fra tidligere år, 
er vi stolte over at kunne byde OL-
guldvinder Pernille Blume, fodbold-
spiller Thomas Delaney, DR-vært 

Mikkel Fønsskov, »Vild med dans«- 
danser Anne Sofie Kruuse og den 
populære blogger Cana Buttenschøn 
velkommen om bord på Kys Scle-
rose Farvel kampagnen. De nye og 
erfarne ambassadørers personlighe-
der hjælper i den grad med at skabe 
mere synlighed omkring sclerose. 
Cana er Kysambassadør, da hun 
mener, at der er en sag at kæmpe 
for. Cana lever i dag af at være blog-
ger, og hun skriver om, hvordan det 
er at være kvinde, og alle de dilem-
maer, der kan opstå som kæreste, 
mor og datter – og hendes læsere er 
netop målgruppen for Kys Sclerose 
Farvel-kampagnen. Pernille Blume 
har i januar måned også været  
international Kiss Goodbye to MS-
ambassadør og til onsdagens foto-
shoot fortalte hun, at hun slet ikke 
kan forestille sig, hvordan det må 
være at få en sygdom som sclerose.

»Det er forfærdeligt, at ens krop 
kan blive ramt af sygdom på den 
måde – og endnu mere forfærdeligt, 
at det kan ramme så uforudsigeligt 
og pludseligt, som sclerose kan. Jeg 
lever af at kunne bruge min krop og 
kan slet ikke forestille mig, hvordan 
det ville være ikke at kunne være så 
fysisk aktiv, som jeg er nu,« siger 
Pernille.

Vi ser frem til at kickstarte Kys 
Sclerose Farvel-kampagnen den 1. 
maj! Følg med når vores Kys-ambas-
sadører kysser sclerose farvel – find 
dem på Facebook og Instagram. 

Både nye og trofaste ambassadører

KYSSER SCLEROSE  
FARVEL I 2017
Onsdag den 1. marts skød vi ikke kun foråret i gang, men på en måde 
også forårets kampagne Kys Sclerose Farvel. I fotostudiet The Lab 
på Østerbro samledes vores kysambassadører for at få taget fotos 
til dette års kyskampagne, som løber af stablen i maj måned.

Af Sari Østermark Simonsen. Foto: Thomas Tolstrup

Spred de  
grønne kys 
Vi har brug for din 
hjælp til at sprede kys 
og samle penge ind 
til forskning. Vi håber 
derfor, at du har lyst 
til at være med. Tænk 
kreativt, og gør noget 
aktivt i dit lokalområde. 
Kontakt din lokale bager 
eller din yndlingscafé og 
spørg, om de har lyst til 
at sælge et støttepro-
dukt i maj måned, eller 
skab en event med dine 
veninder. Kun fanta-
sien sætter grænser 
for, hvordan du kan 
samle ind til forskning i 
sclerose.
Får du en god indsam-
lingsidé, så send din 
historie ind til os, så 
deler vi den med alle de 
skønne kysfølgere, vi har 
på Facebook!
Bliv inspireret her: www.
kyssclerosefarvel.dk

»
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Tusind tak til  
fotograf Thomas Tolstrup,  

som er manden bag dette års  
Kys-ambassadørfotos.  

Han har doneret sin tid og  
faglighed til fordel for  

Kys Sclerose Farvel kampagnen.  
 

Se mere af Thomas' arbejde her:  
www.thomastolstrup.com

Ellie Jokar
NY

Anne Sofie Kruuse Szhirley

Silas Holst
NY

Cana Buttenschøn

NY
Pernille Blume

NY
Mikkel Fønskov Carsten Bang
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KISS

Formålet med den interna-
tionale Kiss Goodbye to MS 
kampagne, der løber hvert 

år i januar-februar, er at sende 
ekstra meget omsorg, gode tanker 
og kærlighed til familie og ven-
ner og at få udbredt kendskabet til 
muligheden for det at starte egen-
indsamlinger til fordel for sclerose.

Kiss Goodbye to MS kampag-
nen er kendetegnet ved det røde 
kys, og på tre kontinenter tog 12 
lande i 2017 det røde kys til sig 
og arbejdede til fordel for sclerose 
– dag og nat. Når de i Australien 

gik i seng efter at have arbejdet 
hele dagen for sclerosesagen, så 
stod de op i USA og Canada og 
begyndte deres kamp mod scle-
rose. Således var kampagnen i 
gang hele døgnet og sov aldrig.

Flere gode og idérige indsam-
linger så dagens lys – til højre 
kan du se et par danske eksem-
pler, der i høj grad viser det sam-
vær og den omsorg som kampag-
nen hvert år håber på at opnå. 
Tusind tak til alle, der fulgte med 
og bidrog på hver jeres helt sær-
lige måde. 

OL-guldvinder og 
fodboldstjerne er  
nye internationale 
kiss-ambassadører
Da Pernille Blume og Thomas Delaney valgte at stille op som 
kysambassadører for Scleroseforeningen, vakte deres verdens-
kendte profiler også begejstring i den internationale sclerosever-
den. De to sportsstjerner blev derfor hurtigt udnævnt til ambassa-
dører på den internationale Kiss Goodbye to MS-kampagne også.

Af Sari Østermark Simonsen.  
Foto: Adam Pretty / Getty Images Sport og Anders Kjærbye / fodboldbilleder.dk

Heidi og veninderne
Det er ærlighed og kærlighed, du 
finder på Heidi Ankersens blog 
Ibbyheart.com, og hendes læsere 
er vilde med det. Vi er vilde med, 
at Heidi og veninderne øsede 
ud af smil og røde kys, da de til 
en fødselsdag blev enige om at 
sende kys og varme tanker af 
sted til kvinder, der som Heidi  
har sclerose.

Kyskager i smilets by
Alberte og Louise Sandø er 
to kusiner fra Aarhus, som på 
eget initiativ besluttede at 
samle penge ind til fordel for 
sclerose i forbindelse med kiss-
kampagnen. Begge pigers mødre 
har sclerose, og i april 2016 gik 
Louises mor bort.
 Pigerne tog en dag ud af 
kalenderen for at bage cupcakes 
og sælge dem i Aarhus, og på få 
timer havde de formået at samle 
1.059 kroner ind til forskning i 
sclerose. 
 Pigerne oplevede meget 
positiv respons omkring deres 
initiativ og fik masser af smil og 
personlige historier af folk, der 
kom forbi. 



Hos Flexbrace® Danmark har vi mere 
end 50 års erfaring i behandling og 
vejledning af dropfodspatienter.
Vore eksperter har testet og udvalgt 
markedets bedste skinner for at 
kunne tilbyde et bredt sortiment af 
kvalitetsskinner. Derudover har vi 
patent på Flexbrace®, en af marke-
dets mest fleksible og biodynamiske 
skinner.

Vi har fokus på dig og dine behov. 
Sammen finder vi den bedste løs-
ning til dig, hvilket bl.a. inkluderer 
individuel gipsafstøbning for højeste 
funktionalitet og bedste pasform. 

Flexbrace® Danmark | Amagerfælledvej 56 E | 2300 København S | www.flexbrace.dk | info@flexbrace.dk | Telefon 4632 1561

Vi har ambulatorier i flere byer og 
kommer, efter aftale, på hjemme-
besøg i hele landet.

Husk, at der efter Servicelovens 
bestemmelser kan søges om tilskud til 
dropfodsskinner. 

Du er meget velkommen til at kon-
takte os for tidsbestilling eller hvis du 
har spørgsmål.

Ring 4632 1561 allerede i dag
og hør hvordan vi kan
hjælpe dig!

Hvordan skal vi 
støtte MS-dagen?
MS-dag verden over 31. maj
MS-dagen handler om at sprede kendskabet til MS, vise fællesskab, 
dele erfaringer og bringe nye fremskridt frem i lyset.

Støt med dit forslag
Merck er verdens ældste medicinalvirksomhed grundlagt i 1668. Fra 
første time har vi fokuseret på at udvikle medicin og teknologier, 
der giver patienter et bedre liv - heriblandt MS-patienter. 
Derfor betyder MS-dagen meget for os, da vi ved, hvor meget 
sygdommen påvirker patienters og pårørendes livskvalitet.

Send os dine idéer på  

forslag@msdagen.dk

Så udvælger vi sammen med patienter og 

pårørende det bedste forslag.

Vi vil meget gerne høre dit forslag 
til, hvordan vi skal støtte op om 
årets MS-dag 31. maj.

Læs mere om MS-dagen på 
worldmsday.org

Ms dagen add final 210x148+5 mm.indd   1 13/03/2017   11.04

Annonce

Annonce
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CYKELNERVEN

En fighter  
med sclerose
Af Sari Østermark Simonsen.  
Foto: Jakob Helbig

Jens Barslev er ikke som den gennemsnitlige mand.  
Han er en fighter af dimensioner.

Få uger før Tour de 
France-feltet cykler 
250 topseje danskere 
de helt afgørende 
Tour-bjerge for en 
verden uden sclerose.
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Til daglig arbejder Jens 
som lærer og kommen-
tator på Eurosport. 

Derudover er han velbevan-
dret i bobslæde, fodbold og 
atletik. En sportsnørd kan 
man vel kalde ham – og dén 
slags, der kan lide at presse 
sig selv derud, hvor han ikke 
kan bunde. I 2015 gav livet 
ham dog en mavepuster, og 
hans liv og forhold til sport 
blev for altid forandret, da 
Jens fik diagnosen sclerose. 
Nu cykler han efter hård 
 genoptræning med på Cykel-
nerven.

»En dag vågnede jeg op og 
følte, at alt drejede rundt. Ef-
terfølgende blev jeg sygemeldt 
med en virus på balancenerven, 
men det var det ikke. Så gik 
der yderligere et år, og til sidst 
kunne jeg hverken løbe eller gå 
– benene forsvandt bare under 
mig, og jeg endte på hospita-
let til undersøgelse. Tyve timer 
senerefikjegmindiagnose,«
fortæller Jens.

Troede, jeg skulle dø
Diagnosen kom en smule brat, 
og lægen gav Jens besked om, 
at der formentlig var tale om 
sclerose, blot få minutter inden 
han skulle ind at MR-scannes. 

Jens vidste ikke dengang, hvad 
sclerose egentlig er for en syg-
dom. 
»Jegfikmeldingen,tomi-

nutter før, jeg lagde mig i 
MR-scanneren. Så lå jeg dér i 
en time og fyrre minutter og 
troede,atjegskulledø,«siger
Jens. 

Fra første attak gik der otte 
måneder, før han kunne løbe 
igen. 

»Mange af de småskavan-
ker, som sclerose er årsag til, 
mærker jeg i dag ikke, når jeg 
erfysiskaktivogdyrkersport,«
fortæller Jens. 

Cykelnervenrytter med  
konkurrence i blodet
Han ville egentlig have meldt 
sig til Cykelnerven i 2016, men 
dengang var kroppen endnu 
ikke klar. Men til sommer 
 udfordrer han de høje bjerg-
tinder i selskab med sin gode 
kammerat Jesper Nørding 
 Pedersen. Begge cykler de med 
på Cykelnervens Team Køben-
havn, og den fysiske træning 
er allerede planlagt. Det bliver 
en kombination af mountain-
biking i skoven og fællesskabet 
omkring Cykelnerven. De har 
begge store forventninger til 
turen til Frankrig, og Jens ser 

især frem til de vilde bjergstig-
ninger. 

Man kan godt leve  
med sclerose
Jens har altid været involveret 
i sport og har derigennem fået 
skabt sig et stort netværk, der 
tydeligt ser Jens’ passion for 
sport og de sociale fællesska-
ber omkring sporten. Når pas-
sion driver et menneske, sættes 
der som oftest et mærkbart af-
tryk hos andre – og det gør sig 
i dén grad gældende for Jens. 
Et tydeligt bevis på dette er den 
store opbakning og de positive 
tilkendegivelser,somJensfik,
da han valgte at tale åbent og 
ærligt om sin sygdom til venner 
og bekendte, der kender ham 
gennem hans sportslige enga-
gement. 

»Det var en hård kamp at 
komme tilbage til et normalt 
liv, da min verden faldt sam-
men, men nu er jeg her, og 
så kan man lige så godt få det 
bedsteudafdet,«sigerJens.

»Jeg føler, at jeg har noget 
at bidrage med. Jeg vil også 
gerne sende det budskab, at det 
er pissehårdt at have sclerose, 
men at man også godt kan leve 
meddet.«

Jens’ BetterNow-  
historie
Jens fik os til at måbe, da 
han i løbet af én weekend 
indsamlede 38.000 kroner 
efter at have igangsat sin 
BetterNow indsamling i for-
bindelse med sin deltagelse 
på Cykelnerven. Indtil videre 
har han indsamlet mere end 
45.000 kroner – kig ind på 
betternow.org og støt Jens’ 
indsamling, så vi kan blive 
ved med at måbe!
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DE PROGRESSIVE

Patienter med primær el-
ler sekundær progressiv 
sclerose har længe levet 

uden udsigt til behandling. Men 
i takt med en bedre forståelse af 
sygdomsmekanismerne og flere 
medicintyper på vej ser fremti-
den nu lysere ud. 

Vi har fået professor Finn 
Sellebjerg fra Dansk Multipel 
Sclerose på Rigshospitalet til at 
hjælpe med en opdatering på 
området. 

Succes er opbremsning,  
ikke helbredelse
»Det er vigtigt at slå fast, at 
 behandling mod progressiv 
scle rose hverken helbreder  
eller tilbageruller sygdommen. 
Men det kan stoppe udviklin-
gen, og det i sig selv er vigtigt,« 
pointerer Finn Sellebjerg.

Så hvad kan progressive 
 patienter forvente af medicin 
inden for en overskuelig år-
række? 

Først og fremmest er det  
første lægemiddel nogensinde 
til primær progressive pati- 
enter, Ocrevus, lige på trap-
perne.  

Men det er ikke sandsyn-
ligt, at alle patienttyper vil få 
gavn af det, vurderer Finn Sel-
lebjerg:

»Jeg forventer, at behandlin-
gen har størst effekt hos yngre 
med aktiv sygdom. Jeg tror 
ikke, at patienter, der er lidt op 

Medicin til patienter med primær progressiv sclerose var utænkelig for bare 10 år siden. 
Men nu ser fremtiden lysere ud. Vi giver et overblik over, hvad der er på vej af ny medicin.

Af Anders Enevold Grønlund

Lægemidler under udvikling mod progressiv sclerose

Lægemiddel Type Patientgruppe Udviklingsfase

Ocrelizumab (Ocrevus) B-cellehæmmer Primær Under godkendelse

Siponimod S1P-hæmmer (= Gilenya) Sekundær Fase 3

Cerenday/MD1003 Højdosis biotin Primær og sekundær Fase 3

Masitinib Kræftmedicin Primær og sekundær Fase 3

Ibudilast Astmamedicin Primær og sekundær Fase 2

Idebenon Antioxidant, coenzym Q10 Primær Fase 2

Simvastatin Kolesterolmedicin Sekundær Fase 2

Amilorid Hjertemedicin Sekundær Fase 2

Riluzol ALS-medicin Sekundær Fase 2

Fluoxetine (Fontex) Antidepressiv medicin Sekundær Fase 2

Tecfidera Antiinflammatorisk Primær Fase 2 (Rigshospitalet)

Glimt af håb  
for progressive  
patienter
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Tecfidera til progressive 
patienter: Nyt forsøg på 
Riget – vil du være med??
Rigshospitalet har netop igang-
sat verdens første forsøg med 
Tecfidera til primær progressive 
patienter. Tecfidera er godkendt 
mod attakvis sclerose, men 
lægemidlet har også en unik 
nervebeskyttende egenskab, 
som formodes at kunne stoppe 
progression – det er blot aldrig 
blevet undersøgt i den patient-
gruppe.

Formålet med forsøget bliver at 
teste effekten af Tecfidera mod 
placebo og kortlægge sygdoms-
aktiviteten hos patienterne. For-
skerne skal bruge 54 patienter, 
der 2 gange ugentligt i 48 uger 
får enten Tecfidera-tabletter 
eller placebo.

Læs nærmere om krav og mulig-
heder for at deltage her:

 www.scleroseforeningen.
dk/blad172-tecfidera

i årene (skønsmæssigt over 50 
år), uden tegn på sygdomsakti-
vitet vil have gavn af behandlin-
gen.«

Flere spændende  
kandidater i støbeskeen
En række andre præparater un-
dersøges netop nu mod pro-
gressiv sclerose (se tabel). Med 
undtagelse af siponimod (som 
er i familie med den kendte sc-
lerosemedicin Gilenya) og bio-
tinpræparatet MD1003 er de 
resterende lægemidler i første 
omgang udviklet og brugt mod 
andre sygdomme. 

»Det bliver spændende at 
følge resultaterne,« siger Finn 
Sellebjerg: 

»Det er meget forskellige 
 lægemidler, der på hver deres 
måde har vist effekt – om end 
beskeden – mod progressiv scle
rose. Jeg forventer mig en del 
af masitinib (kræftmedicin) og 
riluzol (ALS-medicin). Sidst-
nævnte har nervebeskyttende 
effekt, og det er afgørende for at 
bremse progression.«

»Men også de foreløbige re-
sultater med siponimod, simva-
statin og ibudilast ser lovende 
ud,« påpeger han, og gør op-

mærksom på, at de på Rigsho-
spitalet, som de første i verden, 
nu også vil undersøge Tecfidera 
til primær progressive patienter.

Ved endnu for lidt  
om progression
Et af de største problemer med 
at udvikle medicin mod progres-
siv sclerose er, at forståelsen af 
sygdomsmekanismerne stadig er 
meget lille:

»Så længe sygdommen er ak-
tiv med tydelig inflammation, 
så virker mange af vores nuvæ-
rende lægemidler rigtig godt,« 
siger Finn Sellebjerg: 

»Men vi ved simpelthen 
endnu ikke nok om den bagved-
liggende progression til at mål-
rette medicin.« 

Fremtiden ser lys ud
Uanset udsigten til ny medicin, 
så åbner Ocrevus en ny æra i 
scle rose behandlingen: 

»Jeg er meget fortrøstnings-
fuld,« fastslår Finn Sellebjerg:  

»Man kan drage en parallel til 
dengang, de første interferoner 
mod attakvis sclerose kom frem 
for 15-20 år siden. Ingen troede, 
det kunne blive bedre, og se bare 
hvor vi er i dag. Med Ocrevus er 
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Landets scleroseklinik-
ker er hårdt presset i de-
res daglige arbejde. Og 

desværre ser problemerne kun 
ud til at blive større i de kom-
mende år. 

Antallet af mennesker med 
sclerose er fordoblet på mindre 
end 20 år. Men antallet af neu-
rologer på landets sclerosekli-
nikker er ikke fulgt med. Samti-
dig er der ikke længere blot en 
eller to tilgængelige behandlin-
ger, men ofte en hel stribe. Og 
hver gang en patient skifter me-
dicin, kræver det en lang række 
ekstra kontroller og opfølg-
ningskonsultationer. 

Samlet set er det en udvik-

ling, der gør, at scleroseklinik-
kerne på landsplan kun opfyl-
der målene for to ud af syv gæl-
dende kvalitetsstandarder. Det 
viser den seneste rapport fra 
Sclerosebehandlingsregistret. 

Ny medicin betyder  
nye patienter
For at nå at tilse de patienter, 
der er i medicinsk behandling, 
har en række scleroseklinikker 
de senere år taget konsekvensen 
af, at der ikke findes medicin 
mod progressiv sclerose, og helt 
afsluttet progressive  patienter. 

Men i løbet af de kommende 
år byder medicinalvirksom-
hederne for første gang ind 

Landets  
sclerose- 
klinikker  
er i knæ
Vil nye behandlinger til de progressive 
tvinge dem helt ned at ligge?

Af Lotte Skou Hansen

ATTAKVIS

PROGRESSIV

HOSPITAL
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Har du læst? 
Et nyt nyhedsbrev 
med navnet Medicinsk 
Tidsskrift har i en lang 
række artikler afdækket 
ressourcemanglen  
på landets sclerose
klinikker og dens 
konsekvenser. Læs alle 
artiklerne her: www.
mstidsskrift.dk

Palle er  
blevet afsluttet
Læs Palles historie 
om at være en af de 
afsluttede progressive 
patienter på næste side. 

Hvad mener 
Sclerose
foreningen?
»Situationen er helt 
uholdbar – og det ser kun 
ud til at blive værre. Der 
skal findes en løsning, og 
vi vil enormt gerne være 
med til at udvikle løs
ningsmodeller med for 
eksempel opgaveglid
ning fra neurologer til 
MSsyge 
plejersker. Men først 
og fremmest mener vi 
i Scleroseforeningen, 
at det er uhyre vigtigt, 
at der bliver lavet en 
national handlingsplan 
på scleroseområdet,« 
siger direktør i Sclerose
foreningen, Klaus Høm. 

Hvad gør Sclerose
foreningen?
Sundhedsstyrelsens  
kortlægning af scle ro 
seområdet i 2016 af  
dækkede ikke forhold 
ene på landets sclerose
klinikker tilstrækkeligt. 
Det er derfor en mær
kesag for Sclerosefor
eningen at få lavet en 
supplerende kortlæg
ning. En kortlægning, 
der efter vores mening 
bør afføde en national 
handlingsplan på sclero
seområdet. 

med medicin til behandling 
af progressiv sclerose. Midlet 
Ocrevus forventes godkendt i 
Danmark inden udgangen af 
2017, og flere midler er måske 
på vej. Det betyder, at køen af 
patienter til scleroseklinikkerne 
bliver endnu længere.

»Det er helt klart, at den 
fremtidige behandling af pro-
gressive patienter vil betyde en 
betydelig belastning af klinik-
kerne. Og det vil gå ud over de 
nuværende patienter,« siger 
professor Per Soelberg Søren-
sen fra Rigshospitalets sclero-
seklinik. 

Cirka 500-600 patienter
Endnu er det uafklaret, hvor 
mange patienter der vil få mu-
lighed for at komme i behand-
ling med Ocrevus.

»I Danmark er der cirka 
1.800 mennesker med pri-
mær progressiv sclerose. Uden 
at vide det med sikkerhed vil 
jeg tro, at cirka en tredjedel 
af dem vil være kandidater til 
at komme i behandling med 
Ocrevus – altså 500-600 pa-
tienter. En stor del af dem vil 
være mennesker, som ikke har 
deres gang på scleroseklinik-
kerne i dag,« forklarer Per  
Soelberg Sørensen.

At finde de rigtige patienter
Dertil kommer de mange res-
sourcer, der skal bruges på at 
finde de rigtige 500-600 pa-
tienter ud af de 1.800 med 
 progressiv sclerose. 

»Jeg vil tro, at i det øjeblik, 
der kommer besked ud om, 
at der er kommet en behand-
ling til patienter med progres-
siv scle rose, så vil patienterne 
i stor stil selv henvende sig til 
klinikkerne. Og så starter ar-
bejdet med at få udvalgt de rig-
tige. Det kommer til at kræve 
mange forundersøgelser. Og 
det næste spørgsmål er: Er de 
resterende, som ikke kan få 
Ocrevus, og som måske ikke 

har været set af scleroseklinik-
kerne i årevis, så i virkelighe-
den kandidater til noget andet 
medicin? Vil de måske kunne 
have gavn af Fampyra, Sativex 
eller Marinol? Det ligger der 
også et kæmpe arbejde i at af-
dække,« forklarer professoren. 

Kan blive farligt
Konsekvenserne af de mange 
nye patienter i et allerede pres-
set system kan blive vidtræk-
kende.

»Der er en risiko for, at for 
eksempel ændringer i labora-
torietal vil blive opdaget se-
nere, end de burde. Det kan 
betyde, at man vil opdage bi-
virkninger, som kan være al-
vorlige, for sent. Generelt kan 
man sige, at når behandlings-
kvaliteten falder, så skal man 
altid blive bekymret. Hvis der 
for eksempel går så lang tid 
mellem MR-scanninger, som 
bruges til at vurdere behand-
lingseffekten, at neurologen 
ikke har kontrol over syg-
domsaktiviteten, så kan det 
blive farligt. På samme måde 
risikerer vi også, at patien-
ter får attakker med alvorlige 
konsekvenser, hvis de ikke får 
skiftet medicin i tide på grund 
af aflysninger af kontroller,« 
siger Per Soelberg Sørensen. 

»Det er ikke særligt hensigts-
mæssigt, at man som samfund 
bruger en forfærdelig masse 
penge på medicin, men ikke 
vil bevillige personalemæssige 
ressourcer til at kunne admi-
nistrere medicinen på den rig-
tige måde ude på hospitalerne. 
Sclerosemedicin er dyr medi-
cin, og hvis man ikke vil spilde 
de investeringer, der ligger i 
at give ny, dyr medicin til bor-
gerne, så skal man sørge for, at 
der er personale til for eksem-
pel at screene regelmæssigt for 
behandlingseffekt og potentielt 
farlige bivirkninger, ellers giver 
det jo ingen mening,« slutter 
Per Soelberg Sørensen. 



42 Scleroseforeningen · Nr. 2 · 2017

DE PROGRESSIVE

En ny stor undersøgelse 
blandt mennesker med 
progressiv sclerose be

kræfter, at der er en række af 
de progressive patienter, der 
ikke har kontakt til en sclero
seklinik. 

Men to ud af tre af de pro
gressive patienter, der har be
svaret undersøgelsen, kommer 
faktisk på en scleroseklinik 
minimum én gang årligt. Det 
overrasker sundhedspolitisk 
chef i Scleroseforeningen Lasse 
Skovgaard.

»Det er en positiv overra
skelse. Nu skal vi til at dykke 
ned i tallene og kigge på, om 
der for eksempel er regionale 
forskelle, som kan vise, at det 
mere er på nogle klinikker, at 
man afslutter de progressive 
patienter end på andre. Og så 
skal vi have set på, om patienter 
med fremskreden progressiv sc
lerose måske er underrepræsen
teret i undersøgelsen,« forkla
rer han og uddyber, at patienter 
med en sygdom, der er meget 
fremskreden, måske ikke har 
deltaget i undersøgelsen i særlig 

høj grad på grund af deres funk
tionstab – og at det måske også 
er lige præcis den slags patien
ter, der i højere grad er afsluttet 
på klinikkerne.«

»Det er al den slags, vi skal 
have gravet ud af undersøgel
sen. Den er så ny, at vi kun lige 
i dag har modtaget foreløbige 
resultater. Nu vil vi til at dykke 
grundigt ned i tallene, så vi kan 
få dybdegående resultater til 
brug i vores videre arbejde for 
at sikre den bedst mulige be
handling til alle med sclerose.«

Størstedelen af de progressive 
patienter, der har svaret, at de 
ikke kommer på en klinik mini
mum en gang om året, ville øn
ske, at det forholdt sig anderle
des. Det bør man hæfte sig ved, 
fremhæver Lasse Skovgaard. 

Blandt andre af undersøgel
sens foreløbige resultater næv
ner han, at kun 20 procent af 
respondenterne føler, at deres 
praktiserende læge har et godt 
indblik i sclerose. Det er ellers 
den praktiserende læge, som 
er deres primære kontakt med 
sundhedssystemet, hvis de ikke 

har fast tilknytning til en scle
roseklinik. Det er også kun 10 
procent, der søger deres viden 
om sclerose hos deres praktise
rende læge. 

»Vi hører ofte, at patienter, 
der ikke har fast tilknytning til 
en scleroseklinik, føler sig op
givet, og at de ville ønske, at de 
kunne blive ved med at have 
blot en årlig konsultation på 
en scleroseklinik. De fortæl
ler typisk også, at de føler sig 
overladt til sig selv med hen
syn til at holde sig opdateret på 
deres sygdom og for eksempel 
ny symptomdæmpende medi
cin. Undersøgelsen viser, at det 
fortsat er en udfordring at få 
inkluderet de progressive pa
tienter på klinikkerne. Det er 
Scleroseforeningens opgave at 
arbejde for at ændre det. Har 
man en kronisk sygdom, der 
kan være potentielt invalide
rende som sclerose, så bør man 
have ret til fast at blive set af 
en læge, der er specialiseret 
i ens sygdom,« udtaler Lasse 
Skovgaard. 

En tredjedel af  
de progressive  
patienter kommer  
sjældent eller aldrig  
på en scleroseklinik
Det har gennem flere år været kendt, at nogle 
af landets scleroseklinikker på grund af  
ressourcemangel afslutter deres progressive  
patienter, som ikke er i medicinsk  
behandling. 

Af Lotte Skou Hansen. Foto: Jette Schrum

V
Vi hører ofte, 
at patienter, 

der ikke har fast 
tilknytning til en 
scleroseklinik, 
føler sig opgivet 
Lasse Skovgaard
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Engang fik Palle Sandager 
hvert år en indkaldelse 
fra scleroseklinikken i 

Aarhus, som han er tilknyt-
tet. Til den årlige kontrol fik 
han informationer om smer-
telindrende behandling og svar 
på de spørgsmål, han måtte 
have om sin invaliderende syg-
dom. Men det er efterhånden 
mange år siden nu.

For Palle har sekundær scle
rose, og det betyder, at han er 
i en patientgruppe, der ofte er 
sparet væk.

»Det var andre sclerosepa-
tienter, der fortalte mig, at hvis 
jeg ikke fik medicin, så var der 
ikke længere nogen kontrolbe-
søg. Men det var aldrig noget, 
jeg hørte om fra scleroseklinik-
ken,« fortæller Palle. 

Den årlige konsultation be-
tød meget for Palle. Det var 
dér, han fik det meste af sin 
information om sclerose, og 
scle roseklinikken var de eneste 
professionelle, der udefra tog 
del i hans sygdomsforløb. 

»Det er et eller andet sted til-
fældighederne, der afgør, hvor 
jeg får information om sclerose 
fra i dag. Jeg læser lidt hist og 
her og hører noget fra andre 
med sclerose,« forklarer Palle. 

»Jeg føler, at jeg er blevet 

opgivet. Selvom det ikke kun 
har noget at gøre med, at jeg 
ikke bliver indkaldt længere,  
så forstærker det da følelsen  
af, at jeg bare kan passe mig 
selv,« fortæller han. 

I løbet af de sidste seks år 
er det gået støt ned ad bakke 
for Palle. Behovet for de årlige 
konsultationer har været sti-
gende i takt med sygdommens 
udvikling, men det passer ikke 
sammen med virkeligheden, 
for i løbet af netop disse år 
har han været skåret helt ud af 
 scleroseklinikkens kalender. 

»Jeg synes, at det er frustre-
rende, at jeg ikke bliver indkaldt, 
for jeg har brug for nogen, som 
er udenforstående og profes-
sionelle, til at tage hånd om mit 
sygdomsforløb,« forklarer Palle.

Palle forstår godt, at sclero-
seklinikkerne jonglerer med 
knappe midler, hvilket gør, at 
der bliver skåret i områder, 
som rammer nogle patient-
grupper. Alligevel håber han, at 
fremtiden vil se anderledes ud. 

»Jeg kunne da godt bruge fy-
sioterapi hver dag og lægebesøg 
hver måned, men det er jo selv-
følgelig fuldkommen urealistisk. 
Men jeg synes ikke, at et kvar-
ters samtale én gang om året er 
for meget at forlange.« 

Patienten, der  
er sparet væk  
Den eneste forbindelse mellem scleroseklinikken og Palle Sandager blev 
sparet væk for år tilbage. Han har progressiv sclerose, og uden medicinsk 
behandling er der ikke længere nogen tilbud at hente hos klinikkerne.

Af Sara Bangsbo. Foto: Helene Bagger

  Jeg synes, at det er frustrerende, at jeg 
ikke bliver indkaldt, for jeg har brug for no-

gen, som er udenforstående og professionelle, 
der kan tage hånd om mit sygdomsforløb.« 
Palle
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Hvide asparges

SUND MAD

Tekst og foto: All Over Press

Sådan tilberedes de: Skær den nederste træede del af aspargesene.  
Skyl og skræl kun stænglerne let med en gulerodsskræller.  

Rens hovederne under koldt vand.

LAKSESTÆNGER
Tid: 15 min. 4 pers.
•  12-16 hvide asparges
•  Krydderurter, f.eks. dild og kørvel
•  1 spsk. olivenolie
•  Salt, peber
•  250 g fersk eller røget laks

1. Skræl aspargesene og 
kog dem efter tykkelse, se 
evt. opskrift ovenfor. Lad 
aspargesene afkøle på køk-
kenbordet.
2. Hak krydderurterne fint. 
Vend aspargesene i oliven-
olie og drys med krydder-
urter, salt og peber.
3. Skær laksen i tynde 
strimler, som vikles om 
hver asparges. Server som 
snack eller forret.
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ASPARGES- 
PANCETTA
Tid: 15 min.
•  4 pers.
•  16 hvide asparges
•  12 skiver pancetta eller bacon
•  2 spsk. smør
•  Frisk timian

1. Skræl aspargesene og kog 
dem efter tykkelse, se evt. 
opskrift tv. Lad aspargesene 
dampe af og tørre.
2. Steg pancettaskiverne 
sprøde på en tør pande og læg 
dem på et stykke køkkenrulle.
3. Smelt smørret i fedtet 
på panden og steg de kogte 
asparges i ca. 1 min.
4. Anret aspargesene med 
sprød pancetta, smørsauce og 
timian og servér som forret.
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Noter

Et nyt event har set dagens lys i 
Scle roseforeningen. »Ordet Fanger 
– Dennis Ritter« er Scleroseforenin-
gens nyeste cykelevent, og den 27. 
juni går det løs. Den dag cykler Den-
nis Ritter sammen med et topmo-
tiveret hold på omkring 30 ryttere 
afsted fra København mod Düssel-
dorf. Med på holdet er blandt andre 
sportsjournalist Rasmus Staghøj og 
TV2-vejrvært Andreas Nyholm.

»Hvorfor?« tænker du måske.  
Jamen, ordet – eller bordet – fanger 
som bekendt. Og Dennis Ritter er 
blevet fanget af, at han til OL i Rio 
i sommeren 2016 mente at vide, at 
atleten Almaz Ayana med sikkerhed 
ville vinde kvindernes 5.000-meter-
løb. Hvis ikke hun gjorde det, så 
ville han cykle til Tour de France-
start, udtalte TV2-værten kækt un-
der sin livekommentering i fjern-

synet. Almaz Ayana vandt ikke, og 
Dennis Ritter har derfor besluttet 
at holde, hvad han lovede. Samtidig 
har han koblet fundraising på cykel-
turen og valgt, at Ordet Fanger skal 
cykle for en verden uden sclerose.  
Vi er meget taknemmelige for, at 
Dennis Ritter har taget den be-
slutning og ligeledes bidrage til 
Sclerose foreningens tætte bånd til 
Tour de France.

Følg med på »Ordet fanger - Dennis Ritter« på Facebook.
www.facebook.com/OrdetFangerDennisRitter 

Ordet 
Fanger 
– Dennis 
Ritter

CYKELNERVEN:

Alle pladser  
er udsolgt
Det er med stolthed, at Scleroseforeningens event Cykel-
nerven igen i år kan melde alle pladser til dette års tur til 
Frankrig for udsolgt. 250 mennesker har igen meldt sig til 
at cykle for en verden uden sclerose. Samtidig bliver de 
gode fundraisinghistorier flere og flere, og det skaber en 

unik fællesskabsfølelse for alle dem, der er i berøring med 
Cykelnerven på hver deres særlige måde. Glæd jer til at 
følge de mange historier her i bladet og på Sclerosefore-
neningens Facebooksider. Har du ikke allerede læst den 
artikel, kan du starte på side 36 her i bladet. 
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Få en mail, når 
der er nyt om 
cannabis til 
medicinsk brug
Scleroseforeningen er fortaler for, 
at det skal være muligt for læger at 
udskrive cannabisprodukter til medi-
cinsk brug til de patienter, som ikke 
opnår lindring ved anden medicinsk 
behandling.
 Og i øjeblikket sker der meget på 
området. Blandt andet den fireårige 
prøveordning vedtaget af Folketin-
get, som skal køre fra 2018. Vil du 
holde dig opdateret på området, så 
tilmeld dig vores nyhedsservice om 
cannabis til medicinsk brug her: 

www.scleroseforeningen.dk/ 

nyhedsservice

FAMILIEKURSUS: 
Børnefamilien i trivsel

Lever du i en familie, der er ramt af  
sclerose? Så kan du være med på  
kurset i Grenaa, som afholdes d. 9.-11. 
 juni. Kurset er for familier med scle- 
rose, som har lyst til at sætte fokus  
på de udfordringer, som opstår i hver- 
dagen. Man møder andre, der står i 
samme situation, og igennem oplæg, 
øvelser, leg og diskussioner kan man 
få nye perspektiver på hverdagen og 
nye redskaber til at klare det hele. 
Børn såvel som voksne. Husk at 
melde familien til inden d. 9. maj, og 
læs mere om arrangementet her: 

www.scleroseforeningen.dk/ 
blad172-kursus

Har du lyst  
til at møde  
andre unge 
med sclerose? 
Ungeweekend i Dronningens Ferieby i Grenaa den 12.-14. maj 2017 
er for dig, som har lyst til at mødes med andre unge med sclerose. 
Vi har i år fokus på det gode fællesskab, hvor vi fredag spiser sam-
men og lærer at shake 4-5 klassiske cocktails af professionelle 
bartendere. Om lørdagen skal vi have det sjovt og hyggeligt sam-
men med hjernegymnastik, Mega Twister, gode gåture, foredrag, 
et teambuildingrace på feriebyens område og ikke mindst fest og 
dj om aftenen. Der er også masser af muligheder for hyggesnak og 
måske et brætspil efter aftensmaden.
Tilmeldingsfrist: Mandag den 1. maj kl. 12.

Tilmeld dig her: 
https://sclerose.nemtilmeld.dk/
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Invitation til alle pårørende
Som pårørende til et familiemedlem 
eller en ven med sclerose kan man let 
føle sig lidt overladt til sig selv med de 
mange spørgsmål og bekymringer, der 
naturligt opstår, når man pludselig får 
sygdom tæt ind på livet. Derfor inviterer 
Scleroseforeningen nu alle interesse-
rede til en pårørendeaften.
  Formålet med arrangementet er, 
at de pårørende får en aften, hvor det 
udelukkende handler om at se sclero-
sen gennem de pårørendes briller. 
 »Hvis du har sclerose, bliver der taget 
hånd om dig på mange måder, men som 
pårørende kan man godt føle sig ladt 
lidt i stikken. Det er ikke altid, den syge 
orker at informere og svare på spørgs-

mål. Derfor har mange pårørende stor 
glæde af at mødes og snakke med an-
dre pårørende, der står i samme situa-
tion,« forklarer organisationskonsulent 
Inger Kondrup fra Scleroseforeningen.  
  I dag findes der kun netværksgrup-
per for pårørende til mennesker med 
sclerose nogle steder i landet. Men med 
de landsdækkende pårørendeaftener 
får alle nu mulighed for at blive klogere 
på sygdommen og eventuelt danne nye 
netværksgrupper.
  Aftenen er en blanding af et fore-
drag, spørgsmål fra deltagerne, erfa-
ringsudveksling i mindre grupper og 
eventuel dannelse af netværksgrupper. 

Sted Dato By

Sydjylland: 9. maj 2017 Rødding Centret, Søndergyden, 6630 Rødding

Fyn: 29. maj 2017 Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense

Midtjylland:  16. maj 2017 Scandic Regina, Fonnesbechsgade 20, 7400 Herning

 22. maj 2017 Scandic Aarhus Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus V

Nordjylland: 15. maj 2017 Scandic Aalborg Øst, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg

Sjælland: 30. maj 2017 Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted

 18. maj 2017 Hollænderhaven, Fuglebakken 3, 4760 Vordingborg

Hovedstaden: 8. juni 2017 Scleroseforeningens sekretariat

Bornholm: 12. juni 2017 Green Solution House, Strandvejen 79, 3700 Rønne

Alle arrangementerne begynder kl. 19 og varer cirka to timer. 
Du skal opgive dit medlemsnummer, når du tilmelder dig.  
Det kan du finde på bagsiden af bladet. Ved spørgsmål ring til: 36463646.  
Tilmeld dig her: www.scleroseforeningen.dk/blad172-tilmeld

LOTTERI :

Du kan stadig nå at være med
Scleroseforeningens populære lotteri er i 
gang, og du kan stadig nå at være med frem til 
16. april. Et lod koster kun 10 kroner, og jo 
mere du spiller for, jo flere gratis 
lodder får du med. Du kan 
vinde 100.000 kroner, 25.000 
kroner eller 10.000 kroner.

Lotterikuverten  landede i din postkasse sidst i 
februar, men du kan altid ringe eller skrive til 
Scleroseforeningen, så sender vi dig en ny. 

Husk, at hele overskuddet  
fra lotteriet går til  
forskning i sclerose.  

Aften om 
hjernen gav 
overskud til 
forskning
Hjerneforsker Peter Lund 
Madsen gæstede en tirs-
dag aften i marts Scandic 
Kolding, hvor han satte 
fokus på emnet: Hjernen 
og sclerose. En stor flok af 
Scleroseforeningens med-
lemmer, pårørende og en 
række øvrige interesserede 
fik sat viden om hjernen 
i perspektiv og lærte om, 
hvad der præcist sker i 
hjernen, når et menneske 
bliver kognitiv ramt. I alt 
300 mennesker var mødt 
op, hvilket var langt flere 
end forventet. Aftenens 
overskud doneres derfor 
til forskning i sclerose.  
Arrangementet var flot 
arrangeret i et samarbejde 
mellem Region Syddan-
marks ungekontakter. 

På billedet: Peter Lund Madsen 
og Trine Olsen, ungekontakt i 
Scleroseforeningens Lokalaf-
deling Vejle-Billund. 
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Vil du have 2.200 kroner?
I 2013 søsatte en kvinde ved navn 
Sanne Stenia Gregersen en indsam-
ligsstafet. Idéen kom hun på, da hun 
tidligere samme år stod med en 
sclerosediagnose i tasken og spekule-
rede over, hvordan hun kunne gøre en 
forskel på forskningsområdet. Derfor 
pakkede hun 22 kuverter med 100 

kroner i hver. De blev sendt ud til fa-
milie, venner og bekendte, som skulle 
få pengene til at yngle, og derfra gik 
det stærkt. Alt fra indsamlingsyoga 
til hjemmelavede bamser og marme-
lade gjorde, at de 22 kuverter forme-
rede sig til hele 58.931 kroner på fire 
måneder. Et beløb, som hun under-

streger, at man slet ikke behøver at 
leve op til, hvis man selv kunne tænke 
sig at gribe ud efter stafetten. Hvis du 
har lyst, kan du nemlig få de oprin-
delige 2.200 kroner til at igangsætte 
din egen indsamling. Du skal bare 
kontakte Sanne på sannestenia@
hotmail.com. 

Hvad skal du den 30. april?
Du skal naturligvis tage din veninde, kæreste, far eller måske din søster 
under armen og sammen løbe for en verden uden sclerose til You run!
Få en sjov dag i selskab med en masse andre løbeentusiaster, der alle sammen 
løber for en personlig sag.
Du kan i år vælge mellem distancerne 5 km., 10 km. eller et halvmaraton.
Meld dig til her, og få en skøn dag i selskab med din bedste løbemakker: 

youruncopenhagen.dk/tilmeld/ 
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Ankestyrelsen  
stopper kommuner  
i at fratage BPA
Flere kommuner har frataget borgere 
deres borgerstyret personlig assis-
tance-ordning (BPA), fordi kommu - 
nen mener, at borgeren ikke fungerer 
som arbejdsleder. Det har givet kom-
munerne mulighed for at spare penge 
på området, men ifølge en ny afgø-
relse fra Ankestyrelsen er det slet 
ikke lovligt at fratage BPA-ordningen 
på den baggrund. Før en BPA-ordning 
frakendes, har kommunen pligt til at 
vejlede, rådgive og støtte borgeren, 
med henblik på at vedkommende 
bliver i stand til selvstændigt at  
varetage arbejdslederopgaverne, 
fastslår Ankestyrelsen nu. 

På sporet af et bedre syn
For halvandet år siden fik Mette Larsen probler med synet. To attakker lige efter hinanden 
havde udløst nystagmus, der fik hendes syn til at hoppe og springe.

»Når man har et normalt syn til hverdag, så værdsætter man det jo ikke rigtigt, men mit 
største ønske var på det tidspunkt, at jeg kunne få det til at stå stille, for det var en forfærdelig 
følelse,«  fortæller Mette Larsen.

Hverken hospitalet eller øjenlægen kunne stille noget op, og Mette måtte tage hjem med 
beskeden om, at hvis det ikke gik over af sig selv, så var der ikke meget at stille op.

Læs hele Mette historie her: 

www.scleroseforeningen.dk/blad172-syn

Nyt studie afviser virkning af CCSVI mod sclerose
For et par år siden var forsnæv-
ring af halsvener (kaldet CCSVI) 
på alles læber i scleroseverd-
enen, som en mulig kur mod 
sclerose.

 En italiensk lægefremsatte 
dengang en teori om, at vener 
i hoved, hals og nakke hos 

mennesker med sclerose er 
forsnævrede eller blokerede, 
så de ikke kan fjerne blod fra 
centralnervesystemet effektivt, 
og at det ville kunne afhjælpe 
sygdommen at få udvidet de 
omtalte vener med en ballon-
operation. Mange patienter fik 
derfor lavet dyre, egenbetalte 

operationer på klinikker for 
eksempel i Polen og Tyskland.

Siden dengang har mange 
studier afvist en sammenhæng 
mellem CCSVI og sclerose. Nu 
melder et nyt stort placebo-
kontrolleret studie sig på banen 
med samme konklussion: Vene-

udvidelser gavner ikke sclero-
sepatienter. Studiet omfattede 
104 canadiere med sclerose, 
som alle fik indsat et kateter i 
venerne, mens kun halvdelen 
fik udvidet venerne. Metoden 
er det tætteste man i opera-
tionsverdenen kan komme på 
»placebo«.

Nyt forskningssite 
på hjemmesiden
Scleroseforeningen støtter hvert år 
forskning i sclerose med omkring 12 
millioner kroner. Hvilke forsknings-
projekter foreningen støtter, og 
hvilken forskning vi selv laver, kan 
du læse meget mere om på vores 
nye forskningssite:

www.scleroseforeningen.dk/forskning
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Blodprøvetest  
kan adskille  
sclerosetyper
I løbet af de næste to år udvikles der 
måske en blodprøvetest, der hurtigt kan 
vise, hvilken af de tre former for sclerose, 
en patient har. Det er forskere fra Austra-
lien, der har identificeret en biomarkør i 
blodet, der med 85-95 procents sand-
synlighed kan fastslå sclerosetypen. 
Blodprøvetesten vil gøre det lettere for 
læger at følge sygdommens udvikling, 
så patienten kan få en mere præcis og 
korrekt behandling. 

Den nye  
patienthåndbog 
kan hjælpe dig 
Den nye patienthåndbog, som er 
udarbejdet af Scleroseforeningen, er til 
dig, der er patient i det danske sund-
hedsvæsen. Håndbogen giver mulighed 
for at finde informationer om dine 
rettigheder, hvem der kan hjælpe dig, 
og hvor samt hvordan du kan klage. Du 
kan finde den på Scleroseforeningens 
hjemmeside her: 

www.scleroseforeningen.dk/blad172-
patient

HVORFRA FÅR DU PRIMÆRT  
INFORMATION FRA  
SCLEROSEFORENINGEN?

FA
CE

BO
O

K 
26

 %

H
JE

M
M

ES
ID

E 
54

 %

M
ED

LE
M

SB
LA

D
, F

O
LD

ER
E 

O
G

 L
IG

N
EN

D
E 

84
 %

N
YH

ED
SB

RE
V 

PÅ
 E

-M
AI

L 
6

8 
%

N
YH

ED
SB

RE
V 

PÅ
 E

-M
AI

L 
4 

%

JE
G

 L
Æ

SE
R 

IK
KE

 IN
FO

RM
AT

IO
N

 F
RA

 S
CL

ER
O

SE
FO

RE
N

IN
G

EN
 2

 %

0 %

25 %

50 %

75 %

100 %



52 Scleroseforeningen · Nr. X · 20XX

HUSK GAVEN TIL MORS DAG

499,- 550,- 250,- 260,-

Glæd din mor med et flot smykke - og støt forskning i sclerose

Besøg webshoppen på scleroseforeningen.dk/shop
MORS DAG D. 14. MAJ 2017

Legat begrundet i  
sociale og/eller  
økonomiske problemer
Scleroseforeningen har igen i 
år været heldig at modtage et 
større beløb fra en velgørende 
fond. Det betyder, at vi igen 
har mulighed for at indstille  
et antal medlemmer, der har  
scle rose, til et legat på 10.000 
kroner. 

Kriterier
• Legatet kan tildeles Sclerose

foreningens medlemmer med 
sclerose, der har betalt deres 
årlige kontingent til Sclerose
foreningen 

• Legatet skal kunne være med 
til at gøre en forskel eller give 

en lettelse i den enkeltes eller 
familiens livssituation

• Der gives ikke til formål, som 
det offentlige dækker fuldt ud 

• Hvis det offentlige dækker et 
formål delvist, vil det være 
muligt at søge legatet til dæk
ning af egenbetalingen

• Til formål, som koster meget 
mere end legatet på 10.000 
kroner, kan disse kun støttes 
efter vurdering af ansøgers 
mulighed for supplerende 
egenbetaling

• Der gives ikke legat til ekspe
rimentelle behandlinger eller 
behandlingsrejser til udlandet

• Lægelig dokumentation for 
sygdommen skal medsendes, 
hvis du ikke tidligere har 
indsendt den til Sclerose
foreningen

• Du må ikke have modtaget 
 legatet i 2016

Frist
Senest søndag den 7. maj 2017. 

Download ansøgnings 
skemaet og send det til os eller 
søg  online her: www.sclerose
foreningen.dk/legat



Dronningens Ferieby – jeres helt eget ferieparadis…
Er I til sommer, sol, tilgængelighed og et spækket aktivitetsprogram? Så er det nu, I skal reservere 

et hus i sommerferien. Vi har få ledige huse i uge 26, 27 samt i uge 31. 

Kr. Himmelfartsferie
De mange attraktioner på Djursland er åbne, det samme er hoppe-

puden og legepladsen, så der bliver gang i den – både ude og inde.

Torsdag den 25. maj – søndag den 28. maj 2017

3 overnatninger inkl. slutrengøring kr. 2.930,-/1.465,-*

Ekstra overnatning kr. 890,-

Pinseferie
Fredag den 2. juni – mandag den 5. juni 2017

3 overnatninger inkl. slutrengøring kr. 2.930,-/1.465,-*

Sommerhøjskole i uge 25
Det er en tradition, det er hyggeligt, og Lotte kommer naturligvis og 

guider jer gennem ugens program, som traditionen tro står på fællesskab, 

solnedgang på badebroen, udflugter - og hvad I ellers sammen finder på. 

1 uge: Fredag den 16. juni – fredag den 23. juni 6.395/3.198,-*

*Pris efter feriebylegat som kan søges af medlemmer med Sclerose

Sidste 
chance! 

for at leje hus i 
sommerferien

Se mere på dronningensferieby.dk
Ferie uden forhindringer

Rummelige og
funktionelle feriehuse

» Soveværelse med 2 elevations- 

 senge og direkte adgang til  

 badeværelse

» Badeværelse med gulvvarme,  

 fastmonteret badebænk og  

 flere hæve/sænke funktioner

» Værelse med udtræksseng  

 (140 cm bred) og en køjeseng  

 ovenover

» Stue/køkken: Gulvvarme, hæve/ 

 sænke spisebord, køkkenbord

» Gæstetoilet og gang

» Terrasse med havemøbler

» Egen P-plads

5 huse har loftlift 

Dronningens Ferieby 1, 8500 Grenaa, Tlf. 87 58 36 50, post@dronningensferieby.dk
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Scleroseforeningens rådgivningspanel er et gratis tilbud for mennesker, som er berørt af eller interesseret i  
sygdommen sclerose. Du kan stille spørgsmål om alt, der vedrører livet med sclerose. Vi har rådgivning inden for 19 
forskellige ekspertkategorier. Du kan også læse svar fra vores eksperter på spørgsmål, som andre har stillet. 

Rådgivningen på nettet
www.scleroseforeningen.dk/netraadgivning

Skal vi fortælle børnene om fars sclerose? 
Min mand har nu officielt fået diagnosen 
sclerose, men vi har vidst det i et par år. 

Han er p.t. ikke mærket meget af det ud over 
træthed. 
Vores spørgsmål er, om vi skal fortælle vores 
børn det? Vi har læst en masse om det og hæl-
der til ja. Vi har fået tegneserien. Vores børn er 
6 og 8 1/2 , og det er primært den store, vi tænker 
på. Dog har vi vores forbehold – dels fordi hun 
er en betænksom pige, og dels fordi det indtil nu 
har været så mildt et sygdomsforløb. Min mand 
får taget blodprøve hver 14. dag og tager dagligt 
medicin, men det har hun ikke spurgt til.
Vi er bange for at give hende unødvendige be-
kymringer og ved også, at hun muligvis kan få 
dem ved, at vi tier ...

Tak for din mail, hvor du fortæller om jeres 
dilemma: Skal I fortælle jeres børn om de-

res fars sygdom, eller skal I vente. Det er dejligt 
at høre om alle jeres overvejelser for og imod, 
som jeg ved I deler med mange andre forældre i 
samme situation.

Generelt vil jeg sige, at når en forælder får 
sclerose, giver det anledning til mangeartet be-
kymringer og åbner op for mange spørgsmål. De 
største bekymringer er ofte omkring ens børn. 
De fleste forældre er i tvivl om, hvad og hvornår 
de skal fortælle børnene om sygdommen, me-
get ofte fordi de ikke ønsker at gøre deres børn 
kede af det eller give dem unødige bekymringer. 
Nogle forældre vælger derfor ikke at fortælle de-
res børn om sygdommen.

Jeg er glad for at høre, at du og din mand 
hælder mest til at fortælle jeres børn om sclero-
sen, og jeg vil anbefale, at I gør det. Børn regi-
strerer, hvad der sker omkring dem, og gør sig 
mange tanker specielt omkring ting, der ikke bli-
ver italesat.

Fra børnepsykologien ved vi, at børn fra cirka 
6-årsalderen begynder at forstå, registrere og 

forholde sig til, hvad der sker omkring dem, 
hvor de tidligere var mere optaget af deres egen 
verden. Hvis børn ikke helt forstår, hvorfor ting 
sker, så digter de deres egne historier i forsøg på 
at få styr på oplevelserne.

Jeg vil anbefale, at I fortæller jeres børn om 
deres fars sygdom på en måde, der er tilpasset 
deres alder og udviklingsniveau. I skal natur-
ligvis tage højde for, at jeres ældste datter er en 
betænksom pige, og det er vigtigt, at hun ikke 
skal føle et større ansvar i forhold til sin far og 
jeres families trivsel. Jeg tænker, at det er vig-
tigt at fortælle om sygdommen på en udramatisk 
måde, hvor det understreges, at det ikke er en 
sygdom man dør af. For det er naturligvis det, 
børn frygter mest i livet. Min erfaring er, at børn 
accepterer sygdomsbeskrivelser på en naturlig 
og enkel måde, og at de måske i første omgang 
ikke har så mange spørgsmål. I jeres tilfælde 
kan det hjælpe dem til en forståelse af, hvorfor 
han tager medicinen. På længere sigt vil de for-
modentlig stille spørgsmål. Det er vigtigt, at I 
fortæller, at de altid kan og skal stille spørgsmål, 
hvis de har nogen.

Jeg kan anbefale jer at læse artiklen »Foræl-
dreskab – at fortælle børnene om diagnosen«, 
der ligger på foreningens hjemmeside under for-
ældreskab. Artiklen sætter ord på flere af de tan-
ker, der knytter sig til at fortælle ens børn om 
sclerosen. Derudover kan I også på vores hjem-
meside gå ind under »Sclerose for børn«, som 
henvender sig til børn mellem 5-12 år og deres 
forældre. Her kan børn få viden om, hvad scle-
rose er.

Hvis I er medlem af Scleroseforeningen, har I 
mulighed for at benytte jer af vores gratis psyko-
logrådgivning.

Helle Gry Pedersen 
har været psykolog 
siden 1990 og har 
tidligere arbejdet i 
børne- og ungdoms-
psykiatrien. Deltids-
ansat i Sclerosefor-
eningen siden 2012.
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Rådgivere: • Advokat • Arkitekt • Børn og unge • Ergoterapeut • Familie- og børnepsykolog • Forsikring  
• Fysioterapeut • Jobrådgiver • Jordemoder • Kost • Læger • Neuropsykolog • Psykiater 
• Psykologer • Redaktør • Sexolog • Socialrådgiver • Sygeplejerske • Tandlæge

Hvor meget skal man træne?

 At finde balancen mellem at give op og 
presse sig selv for meget er rigtig svært. 

Hvordan finder man ud af, hvis man giver den 
lige nok gas? Er det trætheden, for jeg synes al-
tid, jeg er træt, og jeg bliver faktisk friskere af at 
dyrke motion. Eller mærker man efter, at musk-
lerne bliver trætte, for det er de jo næsten med 
det samme. Har I nogle gode råd til, hvordan 
man finder balancen?

Det er et rigtig godt og rigtig svært spørgs-
mål. Når man opbygger muskelmasse eller 

træner sit hjertekredsløb, vil langt de fleste men-
nesker opleve træthed, mens de træner. Hvis 
man presser sig selv, vil man føle udmattelse, 
sitren og besvær ved at udføre øvelsen 100 pro-
cent korrekt. Dette gælder for alle –  om man 
har sclerose eller ej. Men efterfølgende, når man 
har restitueret, vil man ofte føle sig stærkere, 
mere koordineret og i bedre form. Det, der kan 
være udfordringen i forhold til sclerose, er, at 
man kan have brug for længere tid til at restitu-
ere, og det er denne balance, der skal findes. 
Hvilke træningsformer er gode? Der er evidens 
for, at styrketræning er godt, når man har scle-
rose. Træn de store muskelgrupper i ben og arme 
med 15 gentagelser og 3 sæt. Du skal træne så 
tungt, at du er træt ved nummer 15 gentagelse. 
Hold pause på op mod 1 minut imellem sættene. 
Denne pausetid kan nedsættes, hvis du restitu-
erer hurtigere. Træn gerne 3 gange ugentligt. 
Det er også rigtig godt med hjertekredsløbstræ-
ning, hvor du får pulsen op. Det kan være cyk-
ling, crosstrainer, romaskine, løb eller lignende. 
Udfordringen her er, at mange med sclerose kan 
være følsomme over for forøget kropstemperatur, 
og det i sig selv kan medføre træthed. Så hvis du 
bliver mere træt, når det er sommer og varmt, 
vil jeg anbefale, at du træner hjertekredsløb iført  
tøj, hvor du kan komme af med varmen, og even-
tuelt udendørs, hvor der sker en naturlig afkøling 

af kroppen. Eventuelt afsluttende træningen med 
et koldt bad, hvor du køler kroppen ned. Træn 
gerne 1-2 gange ugentligt. Hvis du oplever stiv-
hed i kroppen og føler, at din balance er påvirket 
af din sclerose, kan mere koordinerende træning 
være rigtig godt, for eksempel yoga. Jeg vil altid 
anbefale træning, da musklerne skal bruges og 
opbygges/styrkes – og husk, at når man opbyg-
ger, vil man føle træthed. Træthed i forbindelse 
med træning er ikke dårligt, men det må natur-
ligvis ikke gøre, at det går ud over dine hverdags-
aktiviteter. Her kan pauser i løbet af dagen være 
et godt supplement, og mange vil opleve, at 20-
30 minutters hvil vil gøre en væsentlig forskel i 
forhold til genvindelse af kræfter. Det væsentlige 
er, at du finder lige præcis dit niveau, i forhold 
til, hvor meget du er påvirket af din sclerose. Det 
kan jeg ikke vejlede om her, men jeg vil anbe-
fale, at du tager kontakt til en fysioterapeut, så I 
sammen kan lave et program for lige præcis dig. 
Måske suppleret med gangtest og styrketest, så 
du kan måle, om du bliver bedre. Held og lykke 
med det, og hold fast i, at du oplever, at du føler 
dig friskere efter træning. Du har helt klart po-
tentiale.

Dorte Støvring  
arbejder på 
fysioterapiklinik i 
København, hvor hun 
har flere ugent-
lige sclerosehold på 
forskellige niveauer. 
Aktiv inden for 
handicapidrætten 
gennem mange år.
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Producent
MBH-International A/S
Gydevang 28-30
DK-3450 Allerød
Danmark

Undgå uheld med det nye 
Qufora® IrriSedo Minisystem

Kæmper du med afføringsinkontinens? 

Så er du langtfra alene!
 
Hver 4. med sclerose mister kontrollen over tarmfunktionen. 
Mange oplever uheld, social isolation og nedsat livskvalitet.
 
En løsning kan være rektal irrigation med Qufora® IrriSedo 
Minisystem, der er nemt at bruge – også på farten.
 
Irrigation er en naturlig, hygiejnisk og effektiv metode til at 
opnå kontinens og modvirke forstoppelse og dermed 
få kontrollen tilbage.

Du kan læse mere om Qufora® IrriSedo og irrigation på www.mbh-international.com

 

Få kontrollen tilbage

Distributør:

Telefon: 86 10 91 09
Email: info.dk@onemed.com
www.onemed.dk

OneMed A/S | www.onemed.dk | tlf. 86 109 109

IrriSedo Mini 
fås også med 

forlænger-
slange*

NYHED

ved sygeplejerske Sandie Graungaard 
på telefon: 70 70 79 25 eller email: 
myqufora@mbh-international.com 

myqufora®

Vil du vide mere om produktet,
kan du kontakte: 

* Qufora® IrriSedo Minisystem med forlængerslange er udviklet 
til brugere med nedsat balancefunktion og håndkraft.



57Scleroseforeningen · Nr. 2 · 2017

 

 

SOCIALRÅDGIVERE

36 46 36 46
Man.-tor. 8-16 · Fre. 8-14

PSYKOLOGER

Ring 36 46 36 46 – telefontid dagligt kl. 11-12.  
Vi kan også kontaktes pr. e-mail ved at skrive til psykologerne  
på psykolog@scleroseforeningen.dk.  

 Mette Harpsøe Nielsen, ledende psykolog
 Marianne Kjærem Nielsen
 Michael Nissen
 Dorte Larsen 
 Helle Gry Pedersen 
 Vivi Bach Pedersen (barsel)
 Yvonne Damm Mønsted 
 Anne Marie Troensegaard
 Mette Sloth Huus
 Birgit Nilsson
 Margrethe Jungersen
 Anna Marie Buur
 Karen Nielsen

36 46 36 46
Dagligt 11-12

Rådgivningen Telefon og mail

SCLEROSELINJEN

Scleroselinjen er en hotline for mennesker med sclerose og pårørende,  
der har brug for nogen at tale med uden for Scleroseforeningens normale åbningstid. 
Linjen er åben mandag-fredag kl. 17-20 på tlf. 70 20 36 46. 

70 20 36 46
Man.-fre. 17-20

 

 LÆGERÅDGIVNING

Har du spørgsmål om din sclerose? Så ring til Scleroseforeningen på tlf. 36 46 36 46 dagligt 
kl. 8-16, fredag dog 8-14. Serviceafdelingen noterer navn og telefonnummer, hvorefter 
lægekonsulent Sivagini Prakash ringer dig op en mandag mellem  kl. 18.30-21.00.

36 46 36 46
Man.-tor. 8-16 · Fre. 8-14

  Joan Vang Formidler også kontakt til psykologen
 Marian Susse Knudsen
 Inger Johnsen
 Mette Mathiasen  
 Dorrit Due 
 Lotte Rørstrøm
 Annette Køhler 
 Camilla Beyer-Nielsen 
 Janni Jensen 

Ring 36 46 36 46 og aftal tidspunkt for opringning af social-
råd gi veren fra dit område – oftest inden for få dage. Social-
rådgiverne kan også kontaktes via e-mail eller brev. Der kan 
gå 3-4 dage, før du får svar på e-mail eller brev. I forbindelse 
med ferieperioder eller sygdom kan der gå længere tid.



Ny Esbjergvej 4, 4720 Præstø · Tlf. 55 56 56 46 · Biltlf. 26 82 03 39
email:  MLSPRAESTOE@mail.dk

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

Køb og salg af  
brugte handicapbiler

26 29 30 14
www.henningholland.dk

Fuldt tilgængelige feriehuse i smukke omgivelser
www.hou-seasport.com   •   +45 87 81 79 99

Hou Søsportcenter

Meget mere discount!

Danmarks
største udvalg

af dagligvarer til
discountpriser!

Vil du også støtte magasinet Lev med SCLEROSE  
og samtidig blive markedsført overfor  
Scleroseforeningens 55.000 medlemmer?  
Kontakt vores annonceansvarlige Sandi Keric  
på telefonnummer 33 70 76 09.

VIRKSOMHEDSGUIDE
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Mere end halvdelen 
af de, som svarede, 
var bekymrede for, at 
deres MS vil påvirke 
deres mulighed for  
at finde en partner

Hvor meget ved du om 
de følelsesmæssige og 
fysiske konsekvenser, 
som MS har på dem, 
som lever med MS? 

Læs mere på 

www.vs-MS.com

Et initiativ der 
   belyser realiteterne 
     ved at leve med MS
I 2015 gennemførte Sanofi Genzyme en 
undersøgelse, hvor mere end 1.500 mennesker 
                                                           med MS og deres
                                                               pårørende blev
                                                                  interviewet for
                                                                bedre at forstå

                                                                    de daglige
                                                                     udfordringer,
                                                                        der er ved

                                                                           at leve
                                                                         med MS

Sanofi Genzyme | Slotsmarken 13 | 2970 Hørsholm | Tlf. 32 71 26 00 | sanofigenzyme.dk | MSguiden.dk 

31770 Genzyme_annonce_A4.indd   1 26/09/16   13.00

Annonce



Han tabte kampen.«
Det er en talemåde, vi hører meget, 

når nogen snakker om livstruende syg
domme. Man siger også:

»Hun vandt over kræften,« eller endda: »Han 
opgav kampen.«

Måske lever disse udtryk så godt på grund 
af vores nuværende præstationskultur, hvor 
det ligger lidt i kortene, at du kan, hvad du fy
sisk vil, hvis bare du har viljen. Hvis man vin
der over en diagnose, overlever man. Og ved at 
vinde signalerer man, at man er flittig, udhol
dende, viljestærk, dygtig, har overskud, power 
og i det hele taget er topfed.

Hvis man taber, dør man. Og oveni er man 
så erklæret en taber, hvilket så igen signalerer, 
at man er (var) svag, doven, magelig, viljesvag, 
kraftløs og i det hele taget lidt farveløs.

Er det rimeligt at dø af en sygdom og så sam
tidig tabe?

Og så er der skylden. For den skal taberen 
også bære på, for måske er du selv skyld i, at du 
taber? Skulle du have levet anderledes? Spist 
noget andet? Er det noget, du gjorde engang? 
Og hvad med nu? Gør du nok nu? Og gør du 
det rigtige? Er det din egen skyld, at du blev 
syg? Og er det din egen skyld, at du ikke bliver 
rask?

Er det okay at lide af en sygdom og så samti
dig føle skyld?

Jeg er helt med på, at der er noget, der hed
der ansvar, og at der er mange gode ting, vi kan 
gøre for os selv i en given situation. Vi ved godt, 
at det ikke er sundt at spise ostepops og spille 
PS4 hele dagen, og at grøntsager, luft og mo
tion er godt for os, men hvorvidt det er dén el
ler dén diæt/kur/detox/faste, der skal redde os, 

er svært at vurdere på forhånd. Og hvor lang 
tid har vi lige at løbe på, hvis vi skal prøve alle 
de forskellige retningslinjer af? Og har vi råd? 
Hvad nu, hvis de skriver noget andet i avisen, 
end de gjorde i sidste måned, eller hvis vores 
venner alle sammen har deres foretrukne meto
der? Hvad nu, hvis vi vælger det forkerte?

Og gør det os glade? Glad er måske ikke lige 
det ord, der ligger ligefor, når man er allermest 
nede, syg og bange, men er det ikke dér, vi til 
gengæld har allermest brug for den mindste 
lille, bitte flig af glæden?

Jeg er klar over, at det virker for nogle, og 
det er jeg oprigtigt glad for – tillykke til jer! Jeg 
er også helt klar over, at nogle er heldige – el
ler usandsynlig kloge – og vælger det rigtige 
fra starten. Om det så er spinatjuice eller tang
smoothies, er det da fedt, at I er nogle, der vin
der over både skyld og diagnoser, det kan man 
da ikke sige noget til? Andet end at være en lille 
smule uklædeligt misundelig …

Og alligevel tænker jeg, at det må have væ
ret nemmere i gamle dage, hvor Gud eller no
get større end os bestemte. Hvor skyld ikke blev 
forbundet med mad eller kondi. For måske er 
der ting, der er ude af vores hænder? Om det er 
Gud eller noget andet, ved jeg ikke, men måske 
er der alligevel et øvre regnskab, en skæbne, en 
mening eller en umening med det hele. Det ville 
i hvert fald nok være nemmere at tage på sig, 
hvis ikke skylden vejede så meget, og hvis det 
handlede mere om at have det godt, mens vi er 
her. For min sygdom er kronisk, og jeg bliver 
aldrig rask.

Er jeg så en taber? 

Misen Groth: 
Misen er autodi-
dakt sangerinde 
og tekstforfatter. 
Har indsunget både 
temaer, titelsange 
og lydsider til adskil-
lige film og tv-serier, 
blandt andet »Ørnen«, 
»Krøniken« og »Mænd 
der hader kvinder«. 
Udkom i efteråret 
2016 med bogen: »Jeg 
kan da stadig synge«, 
der handler om 
hendes nu 16 år med 
sclerose. 

Du kan læse flere indlæg af Misen og andre bloggere på www.scleroseforeningen.dk/blog

Er jeg en taber?KLUMMEN

»
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