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Hvad er  
værdigt?
Hvis et menneske anses for uværdigt af sig selv 

eller de pårørende, fordi det på grund af syg
dom intet kan, så er vi blevet umenneskelige. 

Ordene er folkekirkepræst Kristian Bøckers og 
stammer fra et debatindlæg bragt i Kristeligt Dagblad. 
Det kan føles urimeligt og forfærdeligt at have fået en 
alvorlig sygdom, men det er ikke uværdigt, heller ikke 

når følgerne bliver invalide
rende, argumenterer han med 
udgangspunkt i sin egen fars 
sygdom. Han er dermed helt i 
tråd med den menneskeretlige 
idé om værdighed, der fastslår, 

at alle mennesker, uanset deres livsvilkår, handicap 
eller evner, har krav på respekt for deres iboende men
neskelige værdighed.

Sådan! Vi kunne ikke være mere enige i Scle ro se
foreningen. Det er ikke afhængighed af andres hjælp, 
der er uværdigt. Det er mangel på hjælp.

I denne udgave af »Lev med SCLEROSE« sætter vi 
begrebet værdighed under lup. Det sker blandt andet 
på foranledning af en af Scleroseforeningens psykolo
ger. Han oplever sammen med sine psykologkolleger, 
at spørgsmålet om værdighed ligger mange af vores 
medlemmer, som benytter sig af foreningens psyko
logtilbud, stærkt på sinde. 

Læs interviewet med ham og bliv klogere på, hvad 
værdighed er, og hvordan vi genvinder den, når den 
trues indefra af de tanker, vi gør os om os selv. Og 
glæd dig ikke mindst til at møde to inspirerende kvin
der med sclerose, der fortæller om deres syn på vær
dighed.  

Af Christian L. Bardenfleth, 
formand for Scleroseforeningen

LEDER

»Det er helt klart min erfaring, at det giver 
langt mere energi, end det tager at påtage sig 
den ’aggression’, som kan være nødvendig for 
at kunne opretholde ens grænser og dermed 
også ens værdighed.«
Psykolog Michael Nissen i artiklen »Værdighed 
handler om at stå ved sig selv« på side 16-18.

»Værdighed for mig er at kunne fortsætte  
et liv på trods af et handicap. At jeg kan  
fortsætte med at være Heidi.«
Heidi Rønn Jørgensen i artiklen »Heidi hader 
remoulade« på side 23-24.

Det er ikke afhængighed  
af andres hjælp, der er  

uværdigt. Det er mangel på hjælp.
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Annonce
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Miljøcertificeret  
efter ISO 14001.  
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6  Kort nyt

10  Regionale medlems- 
 møder i efteråret

14  Tema: Værdighed

46  Regionale møder for unge

 Foreningens nye struktur:

Demokrati  
for alle Side 30

Træthed  
og søvn-

problemer 
En udfordring  

for mange  
med sclerose 

Bliv klogere på efterårets 
 regionale medlemsmøder.  

Og på side 8-10
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Scleroseforeningens direktør gennem 
de sidste snart seks år stopper på po
sten som direktør for at blive direktør 
i Gigtforeningen. Det sker senest med 
udgangen af august 2015.

Formand for Scleroseforeningen 

Christian L. Bardenfleth beklager direk
tørens afgang:

»Jeg har sat umådelig stor pris på 
mit samarbejde med Mette både fagligt 
og personligt, og Mette har i den grad 
været med til at udvikle og synliggøre 
vores forening og kæmpet for vores sag 
på den mest professionelle måde og til
med med stort personligt engagement,« 
siger han og fortsætter:

»Mette er blevet tilbudt at blive di
rektør i Gigt foreningen, og den udfor

dring har hun valgt at sige ja til. Jeg har 
naturligvis ønsket Mette et stort tillykke 
med den nye stilling og ønsket hende 
god vind fremover – men har da også 
meget tydeligt sagt, at vi ALLE kommer 
til at savne hende!«

Mette Bryde Lind kom til Sclerose
foreningen i 2010 fra Hillerød Kom
mune, hvor hun var direktør for sund
hedsområdet. 

Arbejdet for at finde en ny direktør 
er sat i gang.

KORT NYT

 SIGRID KROGHS MINDELEGAT

Legatet uddeles på Sigrid Kroghs fødselsdag den 2. novem
ber. Legatet kan søges af mennesker med sclerose i Region 
Nordjylland. Legatet gives til forbedring af livskvaliteten. 
Skriv og fortæl, hvad der vil gøre en forskel for dig. 
 Legatet gives fortrinsvis til formål, som ikke kan søges via 
Scleroseforeningens individuelle legater.
 Har du søgt din kommune og fået afslag, vedlægges kopi 
af afslag. Legatet er skattefrit og uddeles efter Sclerose
foreningens legatregler. 

 Årsopgørelse skal vedlægges for dig og din ægtefælle/
samlever samt dokumentation for diagnosen sclerose.

Du kan ikke søge legatet, hvis du modtog legatet i 2014.
Ansøg her: www.scleroseforeningen.dk/legat

Ansøgningsfristen er: 20. september 2015.  
Ansøgere, der ikke har modtaget svar den 4. november 2015, 
er ikke kommet i betragtning.

Mette Bryde 
Lind bliver 
ny direktør i 
Gigtforeningen

Hvordan trives jeres parforhold? Hvor
dan tackler I det, at der er kommet en 
kronisk sygdom ind i jeres fælles liv? 
Ønsker I at finde »nye veje« i jeres 
parforhold, så kan dette kursus måske 
hjælpe jer. 

Da der var meget stor interesse for 
at deltage på forårets parkursus, har vi 
valgt at udbyde et ekstra parkursus. Del
tagerne fra ventelisten har fået førsteret 

til at deltage, men der er endnu enkelte 
pladser tilbage. Så kom og vær med!

Tid og sted: Fredag d. 20. november kl. 
17 til søndag d. 22. november kl. 14 i 
Dronningens Ferieby, Grenaa
Undervisere: Scleroseforeningens psy
kologer Yvonne Damm Mønsted og 
Helle Gry Pedersen
Pris: 500, kr. pr. par

Hvem kan deltage: Alle med interesse 
for selv at gøre en indsats for at udvikle 
sig i et parforhold, hvor den ene har 
sclerose. 

Læs mere om kurset og udfyld 
ansøgningsskema på 

scleroseforeningen.dk/kurser

Ansøgningsfrist: 10. september 2015. 

Ekstra Parkursus i 2015
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SÆRLIGT LEGAT
UDDELES I EFTERÅRET  

2015

Pårørendetræf i 
 slutningen af oktober
I sidste nummer omtalte vi, at alle interesserede allerede 
dengang kunne sætte kryds i kalenderen fra fredag den 30. 
oktober til søndag den 1. november. I den weekend afholdes 
der nemlig pårørendetræf i Dronningens Ferieby. 

Jytte Westphal, som er en af arrangørerne, fortæller nu 
lidt mere uddybende om weekenden:

»Vi gentager succesen fra sidste år, hvor pårørendetræf 
blev et stort hit for deltagerne. Vi håber at se mange nye i år 
også. Det er vores erfaring, at pårørendetræffet er en ople
velse, som folk kan bruge efterfølgende i det daglige. Vi ind
logerer som hovedregel fire personer i hvert hus, så vi kan få 
flere med, og der kan dannes nye netværk.«

Der vil i løbet af træffet være paneldebat om livet som på
rørende og oplæg ved sexolog og parterapeut Else Iseling. 

Prisen er 550 kroner per deltager. Man skal selv medbringe 
linned og håndklæder eller leje det i Dronningens Ferieby.   

Tilmeld dig på www.scleroseforeningen.dk/pårøren
detræf2015. Du skal bruge dit medlemsnummer for at  
tilmelde dig. Hvis du ikke kan huske det, så ring til vores 
 Serviceafdeling på 36463646, så kan de hjælpe dig.

Hvis du har spørgsmål angående træffet, er du vel 
kommen til at kontakte Jytte Westphal på 28186612 eller  
jyttewestphal6@gmail.com.

Scleroseforeningen har igen i år været så heldig 
at modtage en legatportion fra den samme fond, 
som de seneste 3 år har stillet et stort beløb til 
rådighed. Legaterne, som hver er på 10.000 kr., 
uddeles til vores økonomisk dårligst stillede 
medlemmer.
 Til efterårets uddeling kan der søges om  
legat til at opfylde et stort personligt ønske,  
f.eks. en oplevelse for dig og familien. Et særligt 
ansøgningsskema kan hentes fra den 11. august 
2015 ved at downloade det her: 
 www.scleroseforeningen.dk/legater 
 Man kan ikke søge legatet, hvis man har 
modtaget det i 2013 eller 2014. Dette er lagt 
til grund for, at så mange som muligt af vores 
medlemmer skal tilgodeses.

Generelle kriterier for ansøgerne:
•  Legatet kan tildeles medlemmer med sclerose, 

der har betalt deres årlige kontingent.
•  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.

•  Der vil være mulighed for at få dækket en  
egen betaling, efter at et eventuelt offentligt 
tilskud er trukket fra.

•  Til formål, som koster meget mere end  
10.000 kr., kan disse kun støttes efter vurdering 
af ansøgers mulighed for selv at betale den 
resterende udgift.

•  Der gives ikke legater til eksperimentelle 
behandlinger eller behandlingsrejser til 
udlandet.

•  Lægelig dokumentation for sygdommen 
medsendes, samt årsopgørelse fra SKAT. 

Ansøgningsfristen er  
den 6. september 2015 inden kl. 16. 

Det er blevet lettere at finde rundt på Netværkets opslags
tavle på Scleroseforeningens hjemmeside. Vi har nemlig 
delt den op geografisk, så man nu kan se netværksgrupper 
fordelt på Jylland, Fyn og Sjælland/øerne.

Så hvis du har lyst til at få kontakt til andre ligestillede 
med sclerose eller pårørende, kan du tjekke www.sclerose
foreningen.dk/netværket ud.

Du kan både finde en netværksgruppe i dit lokalområde 
eller få kontakt til andre via mail og Skype. 

Hvis ikke der allerede findes en gruppe i nærheden af dig, 
kan du enten selv lægge et opslag op, hvor du eftersøger an
dre fra dit nærområde, eller du kan maile/Skype med andre. 
For eksisterende grupper kan Netværkets opslagstavle bruges 
til at annoncere efter flere medlemmer.

Netværk med ligesindede?

77 % er sikre eller meget 
sikre på, at de kan deltage 
aktivt i beslutningerne om 
deres egen behandling. 

Patientinddragelse 77%
sikre eller meget sikre

Kilde: Scleroseforeningens Livskvalitetsundersøgelse, 2014



REGIONALE 
MEDLEMSMØDER

Af Lotte Skou  Hansen

» Man skal  
finde årsagen  
til trætheden«
Neuropsykolog Mette Ellermann har ét overordnet budskab, når det handler  
om behandling af træthed: Man skal finde ud af, hvad for en slags træthed  
man lider af. For ellers kan man ikke finde den korrekte behandling.

Næsten alle med sclerose, 
der kommer hos mig, kla
ger over træthed,« fortæl

ler privatpraktiserende neuropsy
kolog Mette Ellermann. 

Og helt overordnet er der to 
slags træthed, man kan lide af, 
når man har sclerose. Mette El
lermann skelner mellem dem så
dan her:

»Den første er den, vi kalder 
sclerosetræthed. Når man lider 
af den, er man udmattet og fuld
stændig flad – uden at have ydet 
noget. Den kan altså optræde al
lerede fra dagens start. Den an
den er en hjerneskadetræthed. 
Den slags træthed er en udtræt
ning. Den kommer derfor typisk 
op ad dagen. Men det kan selvføl
gelig være varierende; for nogle 
kan det at få overstået morgen
badet være nok til, at man er flad 
allerede midt på formiddagen. 
Men det er grundlæggende en 
træthed, der ikke er der altid og 

ikke er der, fra man står op om 
morgenen. Det er en træthed, der 
opstår, når man har lavet noget,« 
fortæller hun og forklarer videre 
om årsagen til hjerneskadetræt
heden:

»Hjernescanninger viser, at 
mennesker med sclerose bruger 
større områder i hjernen end ra
ske mennesker, når de løser be
stemte opgaver. Derfor udtrættes 
de hurtigere. Det samme gør sig 
gældende for mennesker, som 
har været udsat for blodpropper, 
hjerneblødninger eller har fået 
traumer i trafikulykker.«

Mette Ellermann har interesse
ret sig særligt for træthed helt si
den 2001, hvor hun blev ansat på 
Vejlefjord Rehabilitering og arbej
dede med senhjerneskadede.

»Her oplevede jeg mennesker, 
der var så hårdt ramt, at de næ
sten ikke havde noget sprog. Al
ligevel beskrev de trætheden som 
det værste ved deres situation,« 
forklarer hun.

En detektiv på sagen
I dag er Mette Ellermann helt be
vidst om sin faste arbejdsmetode. 
Hver gang en klient kommer til 
hende og klager over træthed, gør 
hun det samme: Arbejder som en 
detektiv, der skal efterforske en 
sag. 

»Helt overordnet kan man 
skelne mellem sclerosetræthed og 
hjerneskadetræthed. Men der fin
des også andre slags træthed. For 
eksempel oplever jeg, at søvnpro
blemer hyppigt er en af årsagerne 

Hjernescanninger  
viser, at mennesker  

med scle rose bruger større 
områder i hjernen end  
raske mennesker, når de  
løser bestemte opgaver. 
Mette Ellermann,  
neuropsykolog

»
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til mine klienters træthed. Og 
hvis man skal gøre noget ved en 
træthed, skal man skelne mellem 
de forskellige slags. Behandlin
gen af dem er nemlig forskellig. 
Derfor gælder det først og frem
mest om at få opklaret, hvad for 
en slags træthed folk lider af,« 
siger hun. 

I langt de fleste tilfælde kan 
man nemlig gøre noget ved træt
heden, når man har fået afdækket 
dens type. Og det er netop derfor, 
Mette Ellermann i det kommende 
efterår optræder som oplægshol
der på Scleroseforeningens re
gionale medlemsmøder med em
net »Træthed og søvproblemer«. 
Hun vil gerne dele ud af sin viden 
om emnet – og sit overordnede 
budskab:

»Der er mulighed for i et vist 
omfang både at forebygge og 
behandle træthed! For bare at 
nævne nogle få redskaber, så kan 
man optimere sin søvn, sørge for 

Helt overordnet kan  
man skelne mellem  

sclerosetræthed og hjerne
skade træthed. Men der  
findes også andre slags  
træthed. For eksempel  
oplever jeg, at søvn problemer 
 hyppigt er en af årsagerne  
til mine  klienters træthed. 
Mette Ellermann, neuropsykolog

Se på næste side, hvor du kan høre Mette 
Ellermann fortælle om træthed og 
søvnproblemer i de kommende måneder.

at undgå udtrætningen og hjer
neskadetrætheden, og man kan 
bruge lysterapi – også om som
meren, hvis man ikke kommer 
meget ud. Derudover kan man 
gøre brug af systematiske po
wernaps, afslapning, medita
tion, mindfulness, white noise 
og medicin,« remser hun op og 
lover at uddybe det hele, når 
hun rejser rundt i hele landet 
og holder oplæggene til efter
årets medlemsmøder.  
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Tirsdag d. 1. september Herning
Østergaard Hotel, Silkeborgvej 94, 7400 Herning

Torsdag d. 3. september Odense
Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C
(Parkering nemmest ved Kvickly på  
Skibhusvej 74 via Nørrevænget)

Torsdag d. 10. september Rønne
Radisson Blu Fredensborg Hotel, Strandvejen 116, 3700 Rønne 

Torsdag d. 17. september Sakskøbing
Sukkertoppen, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing
(Indkørsel via Sukkerfabrikkens port til bygning 17)

Torsdag d. 24. september Ringsted
Scandic Hotel Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted

Torsdag d. 1. oktober København
Scandic Hotel Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre  

Torsdag d. 8. oktober Aalborg
Scandic Hotel Aalborg, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Ø

Torsdag d. 22. oktober Rødding
Rødding Centret, Søndergyden 15, 6630 Rødding 

Tirsdag d. 27. oktober Aarhus
Vejlby-Risskov Hallen, Centervej 51, 8240 Risskov

Træthed er et af de hyppigste symptomer hos 
mennesker med sclerose. Trætheden er hos 
mange den største hindring for at leve et ak

tivt liv – den kan være invaliderende.
Man kan have flere forskellige former for træt

hed, når man har sclerose. Sclerosetræthed er en 
særlig form for træthed. Hjerneskadetræthed eller 
massiv udtrætning er en anden. Årsagerne til træt
heden kan være mange, men søvnproblemer er en 
af de hyppigste. Når man skal forsøge at afhjælpe 
trætheden, er det vigtigt, at man ved, hvilke former 
for træthed man har. Behandlingen afhænger nem
lig af træthedens karakter. Læs mere om dette på de 
to foregående sider her i bladet. 

På de regionale medlemsmøder vil Mette Eller
mann guide dig igennem de forskellige former for 
og årsager til træthed og komme med forskellige 
måder at behandle og håndtere trætheden på. Der 
vil blive lagt særligt vægt på søvn og håndtering af 
søvnproblemer.

PROGRAM:
18.30-18.40 Velkomst
18.40-19.30 Oplæg og spørgsmål 
19.30-20.00 Pause med sandwich
20.00-21.00 Oplæg og spørgsmål 

Deltagerbetaling: 
50 kr., som betales kontant (ikke dankort)  
eller med MobilePay ved indgangen.

Tilmelding: 
Så længe der er pladser. Dog senest 8 dage 
inden foredraget afholdes.
Send en mail til: info@scleroseforeningen.dk. 
Skriv i emnefelt: »Træthed + by + dato«.  
Oplys medlemsnummer eller fulde navn, 
adresse og telefonnr. Eller ring på 3646 3646.

Oplægsholder ved samtlige møder:
Neuropsykolog Mette Ellermann (læs mere om 
Mette Ellermann på de to foregående sider).

Træthed og  
søvnproblemer

Efterår 2015:
REGIONALE 
MEDLEMSMØDER
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Man kan kun forvente den ønskede effekt af      
behandlingen, hvis man tager sin medicin som
foreskrevet 

Denne app kan hjælpe dig med at tage din medicin 
som foreskrevet. Den kan gøre det lettere at 
kommunikere med din læge og sygeplejerske. Gør det
til en vane at skrive i dagbogen, hvordan du har det, 
og hvordan din dag er gået. 

FORDELE VED 
DENNE APP

Download MS Dagbog til 
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Appen i jeres dialog og 
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FOLKEMØDE

Folkemøde uden  
folketingspolitikerne  
var det hele værd
Folkemødet beviste igen sit værd. Også selv om det forestående folketingsvalg 
fik folketingspolitikerne til at vælge Folkemødet fra til fordel for valgkamp

Af Peter P.  
Christensen

For fjerde år i træk deltog 
Scleroseforeningen i Fol
kemødet i Allinge på Born

holm. Og for fjerde år i træk 
havde foreningen chartret det 
hundrede år gamle træskib Me
ster for at sejle ud med politi
kere og folkemødegæster til en 
stille snak om udfordringerne for 
mennesker med sclerose i dagens 
Danmark. 15 folketingspolitikere 
havde takket ja til at sejle ud med 
Scleroseforeningen. Alle meldte 
i sidste øjeblik afbud for at kon
centrere sig om vælgerne i deres 
opstillingskredse op til folke
tingsvalget den 18. juni. 

Alligevel er det en fortrøst
ningsfuld direktør for Sclerose
foreningen, der ser tilbage på 
Folkemødet 2015:

»Selvfølgelig er det ærgerligt, 
at de folketingspolitikere, der 
havde sagt ja til vores sejladser 
og de debatter, vi stod som ar
rangør af eller var paneldeltagere 
i, endte med at melde afbud i sid
ste øjeblik. Der ligger jo mange 
timers forberedelse bag vores 
arrangementer, og det gør der, 
fordi Folkemødet har vist sig at 
være en fremragende lejlighed til 
at komme på nært hold af politi
kerne og få deres interesse for de 
mærkesager, vi kæmper for,« si
ger Mette Bryde Lind.

»Når jeg siger, at det alligevel 
var det hele værd at være med for 
Scleroseforeningen i år, skyldes 
det, at vi i år i højere grad end de 
tidligere år fik mulighed for at 
mødes med og debattere fælles 

problemstillinger i dybden med 
kommunal og regionspolitikere 
og ikke mindst andre organisa
tioner. På den måde blev det et 
mere politikudviklende folke
møde,« konstaterer hun.

I løbet af de fire dage, Folke
mødet varede, afviklede Sclero
seforeningen 12 sejladser af hver 
en times varighed og deltog som 
arrangør og paneldeltager i fem 
debatter. Herudover dækkede 
foreningen en lang række eks
ternt arrangerede debatter af 
relevans for foreningens virke, 
hvor der ligeledes var mulighed 
for at tale scleroseramte menne
skers sag. 
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SPIRIT Lev bedre med MS er et  
online program til dig, som har  
multipel sclerose (MS).

Programmet er baseret på den nyeste forskning inden 
for sundhed og psykologi. SPIRIT er gratis, og indeholder 
ikke reklame. SPIRIT er sponsoreret af Genzyme, a Sanofi 
company. SPIRIT er udviklet af easychange. 

Tilmeld dig nu gratis online
på www.msguiden.dk

Lær teknikker og øvelser til at 
håndtere negative tanker, reducere 
stress og opnå øget livskvalitet.
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TEMA

Værdig hed
Hvad er værdighed? Og hvordan opretholder  
man sin værdighed, hvis man har brug for hjælp? 
Læs med på de følgende sider, hvor en af Sclerose-
foreningens psykologer fortæller om forskellen 
på styrke og værdighed, og hvor to modige kvinder 
fortæller, hvad de gør for at sikre deres værdighed.

16  »Værdighed handler om  
at stå ved sig selv«

19  Fordommene er  
stadig derude

20  En svækket fysik. Ikke et svækket  
ønske om værdig behandling

23  Heidi hader  
remoulade

Foto: Søren Ø
sterlund
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Værdig hed
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TEMA

» Værdighed 
handler om at  
stå ved sig selv«
Et menneskes værdighed står og falder ikke med sygdom og afhængighed af  
andres hjælp og omsorg, fastslår Scleroseforeningens psykolog Michael Nissen.  
Men hvad er værdighed, og hvordan opretholder man den?  
Læs interviewet med ham, få støvet ordene af, begreberne filtret ud og iltet på ny

 SAGT OM 
VÆRDIGHED:

»Du er overhovedet ikke i 
stand til at skelne mellem 
ære og forfængelighed. Et 
menneskes ære og værdighed 
er noget helt selvfølgeligt, 
som slet ikke kan antastes (…) 
En løves værdighed ligger i, 
at den lader sig opfatte som 
løve, og at man følgelig ikke 
behandler den som et egern, 
ligesom man må afholde sig 
fra at give elefanter blonde
kyser på. På samme måde 
med din ære, du behøver slet 
ikke bekymre dig om den, for 
den er der, hvis du bare lader 
den være i fred.«

(Fra bogen ”JA” af Suzanne Brøgger)
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Af Gitte Rudbeck

Sammen med sine psykolog
kolleger i Scleroseforenin
gen rådgiver Michael Nis

sen foreningens medlemmer med 
scle rose. Han oplever, at vær
dighed fra allerførste færd er et 
omdrejningspunkt for mange af 
samtalerne:

»Det er en typisk historie, at 
folk kommer og siger: Jeg er vant 
til at være den stærke i familien, 
og nu er jeg pludselig den svage, 
og det føles uværdigt,« fortæller 
han og insisterer på, at vi tager 
udgangspunkt i netop dette ek
sempel i vores snak om værdig
hed. 

For det kan hjælpe os til bedre 
at forstå, hvad værdighed er og 
ikke er.

Værdighed og styrke er  
to forskellige ting
»At styrke er lig med værdighed, 
er jeg slet ikke enig i. Det er to 
forskellige ting, som ofte bliver 
blandet sammen, og som det kan 
være rigtig godt for mange at få 
skilt ad og få hjælp til at forstå 
forskellen på. Så noget, jeg ta
ler med virkelig mange klienter 
om, er: Hvad vil det sige at være 
stærk?,« spørger han og fortsæt
ter selv med svaret:

»Værdighed handler ikke 
om at være stærk, det handler 
om grænser. Værdighed er at 

stå ved sig selv og sine grænser. 
Når mange af os forveksler det 
at være værdig med at føle sig 
stærk, handler det ofte om, at vi 
har gjort os stærke og har væ
ret nødt til det for at klare livet. 
Det vil sige, at vi har skabt, hvad 
jeg vil kalde en kompensatorisk 
styrke. Det kan have at gøre med, 
at vi ikke er blevet hjulpet nok 
som børn eller har mødt forstå
else nok af vores forældre. Må
ske har vi direkte fået at vide, at 
vi ikke måtte græde, men skulle 
tage os sammen og være stærke. 
Når vi så pludselig udfordres af 
en sygdom, kan vi føle os vold
somt presset på vores identitet. 
Og her er det så, at jeg prøver at 
hjælpe folk til at forstå, at der 
faktisk ligger nogle muligheder 
i pludselig at være i en anden si
tuation.«

Henry Miller
»Hvis man hele sit liv har gjort 
sig stærk, ligger der et stort ud
viklingspotentiale i pludselig at 
skulle tage imod hjælp, omsorg 
og empati fra andre. For ellers 
kan man leve et helt liv, hvor man 
i virkeligheden er bange for sine 
svage sider, og hvor ens styrke 
går ud på at fornægte ting, man 
ikke vil mærke,« siger Michael 
Nissen, der tyr til en lille fortæl
ling for at gøre det mere konkret:

»Jeg fortæller virkelig mange 
klienter en lille historie fra en in
terviewbog med den amerikanske 
forfatter Henry Miller, hvor han 
som 73årig bliver interviewet af 
en fransk ven. I bogen siger han 
nemlig: ’Man kan ikke bruge styr
ken til at blive stærkere. Det er 
gennem vores svaghed, at vi skal 
blive stærkere.’ Og den historie 
fortæller jeg, fordi den er en fun
damental rystelse 
for folk, som kun 
har identificeret sig 
med deres styrke, 
og fordi det er en 
måde at sige det 
på, som folk forstår 
umiddelbart. At tale 
om kompensatorisk 
styrke er jo noget abstrakt noget, 
men siger man det med disse ord 
af Henry Miller, forstår folk det 
umiddelbart.«

»Lev med SCLEROSE« udfor
drer ham på at blive endnu mere 
konkret:

»Jamen, du udvikler dig ikke 
ved hele tiden at gøre dig stær
kere, for det er for de fleste en 
kamp mod at mærke deres svag
hed. Hvis du derimod tillader 
dig selv at mærke din svaghed 
og de følelser, som er forbundet 
hermed, så vil du udvikle dig og 
opnå en styrke, som ikke er kom
pensatorisk og har rødder, der 

 NATURLIG VÆRDIGHED

Begrebet »naturlig værdighed« er et 
bærende princip, der går igen i samtlige 
menneskerettighedskonventioner. 
Det gælder fra FN’s Verdenserklæring 
om Menneskerettigheder fra 1948 til 
Handicapkonventionen fra 2006.
  Med naturlig værdighed menes der, at 
man ikke skal gøre sig fortjent til værdighed. 
Det vil sige, at alle mennesker, uanset deres 
livsvilkår, handicap eller evner, har krav på 
respekt for deres menneskelige værdighed.

Kilde: Institut for Menneskerettigheder

 KAN SYGDOM VÆRE AFSÆT FOR PERSONLIG VÆKST?

Psykolog Michael Nissen møder indimellem mennesker med 
sclerose, der fortæller, at de er glade for at have fået sclerose:
  »Nogle folk kommer selv og siger: Jeg er glad for, at jeg har fået 
sclerose, for det har ændret mit liv, min måde at forstå mig selv og 
leve mit liv på,« fortæller han og tilføjer i samme åndedrag:
  »Og det er selvfølgelig ikke, fordi de er glade for at have fået 
en sygdom. For nogle er det bare sådan, at hvis de ikke får noget 
modgang, kan de leve et helt liv uden at udvikle sig … uden at blive 
konfronteret med karaktertræk, de har og flygter fra, og så får de 
levet et helt liv uden at få taget stilling til, om det egentlig er det 
liv, de gerne vil leve.«

Man kan ikke bruge 
styrken til at blive 

stærkere. Det er gennem 
vores svaghed, at vi skal 
blive stærkere.  
Henry Miller

3
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TEMA

stikker meget dybere … og dét er 
et arbejde, der også handler om 
værdighed. For ved at gå gennem 
denne proces får man differentie
ret mellem styrke og værdighed, 
bliver klogere på sig selv og får 
sin værdighed tilbage.«

Aggression kan være sundt
Selv om værdighed et langt 
stykke ad vejen »vindes indadtil« 
og handler om at respektere og 
stå ved sig selv og sine grænser, 
så er værdigheden ikke uangri
belig udefra, og den opretholder 
ikke bare sig selv. Slår man vær
dighed op i den danske ordbog, 
defineres begrebet da også både 
som respekt og selvrespekt.

Michael Nissen betoner derfor 
også nødvendigheden af, at man 
påtager sig den opgave, det er, 
at sørge for, at omverdenen ken
der og respekterer ens behov og 
grænser. Det kræver åbenhed om, 
hvordan man gerne vil have tin

3 GODE RÅD FRA  
PSYKOLOGEN

Jamen, du ud vikler 
dig ikke ved hele 

 tiden at gøre dig stær
kere, for det er for de 
fleste en kamp mod at 
mærke  deres svaghed. 
Michael Nissen, psykolog

1  Mærk dine grænser  
– og arbejd på at holde dem

2  Øv dig i at skelne mellem  
værdighed og påtaget styrke

3  Tal med dine nærmeste om,  
hvad I hver især oplever som værdigt/ 
uværdigt for hinanden eller for jer selv

3 gene, og hvordan 
man ikke vil have 
dem. Og det kan 
sagtens være, at 
det kræver, at man 
må vise tænder og 
bide fra sig en gang 
imellem:

»Her må man 
altså huske sig selv 
på noget vigtigt: 
Det er mig, der er 
kunde i butikken 
her, det er min syg
dom og min krop, 
neurologen taler 
om eller laver test 
på, det er mit hjem, 
hjælperen kommer 
i, og det er mig, 
der ved, hvad jeg har brug for, 
og hvordan jeg gerne vil hjælpes, 
hvis jeg har behov for det.«

Nogle mennesker synes, det er 
krævende og besværligt at skulle 
markere sine grænser i tide og 

utide, fortæller 
Michael Nissen, 
der medgiver, at 
samfundets ud
vikling i retning 
af et stadig mere 
presset hospitals
væsen og et vir
var af skiftende 
hjælpere i hjem
met bestemt ikke 
har bidraget til 
at gøre det nem
mere. Alligevel 
opfordrer han til, 
at man gør det:

»Det er helt 
klart min erfa
ring, at det giver 
langt mere energi, 

end det tager, at påtage sig den 
’aggression’, som kan være nød
vendig for at kunne opretholde 
sine grænser og dermed også sin 
værdighed.«  
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Et menneske med sclerose 
og et deraf følgende synligt 
handicap møder et frem

med menneske. I en butik, på en 
gågade eller i en festlig anledning. 
Personen med sclerose oplever, 
at den fremmede taler langsom
mere og tydeligere til ham eller 
hende end til andre. Hvor tit sker 
det egentlig? En landsdækkende 
spørgeskemaundersøgelse blandt 
mennesker med sclerose viser, at 
hver femte har oplevet denne si
tuation. Samme undersøgelse af
slører, at en tredjedel af alle men
nesker med sclerose, der har en 
synlig funktionsnedsættelse eller 
et synligt hjælpemiddel, har ople
vet, at fremmede henvendte sig til 
deres pårørende eller deres hjæl
per i stedet for til dem.

Folkeskolen kan starte  
god cirkel
Ifølge Maria Ventegodt Liisberg, 
ligebehandlingschef ved Institut 
for Menneskerettigheder, stikker 
problemet dybere, end at enkelte 
oplever en ubehagelig situation. 

»Resultaterne, som du nævner, 
kunne tyde på, at mange men
nesker har fordomme om perso
ner med handicap og derfor føler, 
at det er vanskeligt at tale med 
dem. Derfor foretrækker de også 
i nogle tilfælde at tale til hjælpe
ren, selvom spørgsmålet omhand
ler personen i kørestolen. Det 
er rigtig vigtigt, at vi kommer af 
med fordomme og stereotyper om 
handicap, fordi fordomme er be
stemmende for vores handlinger. 
For eksempel kan de resultere i 
forskelsbehandling på arbejds
markedet,« siger hun. 

Fordommene  
er stadig derude
I en ny undersøgelse har Scleroseforeningen forsøgt at afdække, hvordan 
mødet mellem mennesker med en synlig funktionsnedsættelse og deres raske 
medborgere og/eller hjælpere løber af. Resultaterne er blandede

Af Lotte Skou  
Hansen

Når man har gået i skole  
med et andet barn med et 

synligt handicap, vil man nok  
som voksen være mere rede  
til at se bort fra et handicap og  
se mennesket i stedet. 
Maria Ventegodt Liisberg

Ifølge hende er løsningen sim
pel. Jo flere mennesker, der ken
der eller har kendt et menneske 
med et synligt handicap, jo bedre.

»Problemet er, at fordomme og 
eksklusion er som en ond cirkel. 
Jo flere fordomme, jo færre men
nesker med handicap kommer 
der ind på arbejdsmarkedet, og 
jo færre får nedbrudt deres for
domme,« forklarer hun.

Maria Ventegodt Liisberg har 
derfor store forhåbninger om, at 
mere inklusion i folkeskolerne 
kan gøre en forskel i forhold til 
holdninger til mennesker med 
handicap. 

»Når man har gået i skole med 
et andet barn med et synligt handi
cap, vil man nok som voksen være 
mere rede til at se bort fra et han
dicap og se mennesket i stedet.«

Hjælpsomme medborgere
Der er dog allerede positive takter 
i mødet mellem mennesker med 
og uden handicap. 

Langt over halvdelen af under
søgelsens adspurgte med synlige 
funktionstab eller synlige hjælpe

midler oplever nemlig, at frem
mede mennesker hjælper dem på 
forskellig vis i det offentlige. Og 
blandt de adspurgte synes hele 71 
procent, at det er dejligt, at deres 
medborgere er hjælpsomme og 
venlige, mens kun 7 procent helst 
vil klare sig selv, hvis de på nogen 
måde kan. 

I Scleroseforeningens ledelse 
synes direktør Mette Bryde Lind, 
at det er et voldsomt højt antal 
mennesker med sclerose, der har 
haft negative oplevelser i det of
fentlige rum, men hun er glad for 
de positive tendenser i undersø
gelsen:

»Som udgangspunkt er de jo 
helt almindelige mennesker, der 
blot lever med en kronisk syg
dom, som kan ramme alle, og et 
deraf medfølgende synligt han
dicap. De burde mødes som lige
værdige medborgere. Det positive 
er selvfølgelig, at rigtig mange får 
hjælp af deres medborgere, når 
de har brug for det. Lad os håbe, 
at den tendens vil fortsætte frem
over.«  
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Nogle gange, når jeg skal 
have hjælp til min per
sonlige hygiejne, føler jeg 

mig som en bil, der er på værk
sted. Én mekaniker tager sig af 
forlygterne, og en anden tager 
sig af kofangeren. Det ville være 
rarere, hvis det i stedet for var 
to mennesker, der hjalp et andet 
menneske med at få et bad.«

Sådan fortælle Yvonne Vendel
Jensen. Hun er 67 år gammel og 
fik diagnosen primær progressiv 
sclerose i 2002. I dag sidder hun i 
elkørestol, bor i ældrebolig og får 
hjælp otte gange i døgnet via den 
kommunale hjemmepleje.

Jeg har ringet til hende, fordi 
jeg har ladet mig fortælle, at hun 
er et menneske, hvor sclerosen har 
fået ram på hendes fysik, men ikke 
har knækket hendes psyke. Hun 
har holdninger til, hvordan hun vil 
tales til, behandles og betragtes, 
forlyder det. Det viser sig hurtigt 
at være sandt. Yvonne VendelJen
sen er en endog meget skarp, be
stemt og kontant kvinde, som kan 

Af Lotte Skou  
Hansen

En svækket fysik.  
Ikke et svækket  
ønske om værdig  
behandling
Yvonne Vendel-Jensen kan 
ikke bruge sine arme og ben. 
Men hun vil behandles som 
et menneske og ikke som en 
bil, når hun får hjælp

»

3
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TEMA

tale for sig, og som virker som et 
yderst reflekterende menneske. 

En god hjælper
»En god hjælper er en, der lytter 
og hører, hvad jeg vil sige. En, der 
ikke taler hen over hovedet på 
mig, men henvender sig direkte 
til mig. En, der forstår, at når jeg 
vil have tingene på en bestemt 
måde, så handler det ikke om, 
at jeg opdrager på dem, men at 
jeg passer på mig selv,« forklarer 
Yvonne VendelJensen.

Udfordringen for hende er, 
når hun har 23 vikarer i løbet af 
en uge. Så kan det være hårdt ar
bejde at blive ved med at holde på 
sin ret og sin værdighed.

»De kan være meget kolde, 
enormt optagede af ’ydelsen’, og 
hvad der står i deres papirer. De 
siger ikke engang lige: ’Hej, jeg 
hedder Lone, og jeg kan se, at 
du hedder Yvonne.’ En dag kom 
der en og sagde med det samme, 
hun trådte ind ad døren: ’Jeg skal 
slukke for radioen.’ For det stod 
i hendes papirer. Så sagde jeg: 
’Kom, så må vi lige ind og tænde 
den først!’ De er så optagede af 
ydelsen, at de ikke engang regi
strerer, om radioen rent faktisk 
er tændt den dag – for der står 
i papirerne, at den skal slukkes 
som det første, når de kommer.«

For andre kunne det måske 
være trættende i længden at blive 

ved med at kæmpe de samme 
kampe for deres egen værdighed, 
men Yvonne har med egne ord 
»en uanet drivkraft«. 

»Der var en, der skældte mig 
lidt ud og kaldte mig stædig en
gang. Så sagde jeg: ’Er jeg stæ
dig, fordi jeg ikke vil gøre, som 
du vil?’ Så kan de tit godt se det, 
når jeg siger sådan. På den måde 
er jeg jo heldig, at jeg har ordet i 
min magt.«

En stol bag køkkendøren
Yvonne erkender, at hun godt 
kan være lidt hård i filten, hvis 
hun ikke bliver lyttet til. Men hun 
fortæller også med humor om si
tuationer, hvor hun ved eksem

På Yvonne Ven
delJensens køk
kenskab hænger 

følgende, som hun 
selv har skrevet:

Jeg har brug for at du er her

Jeg har brug for at du tror jeg kan

Jeg har brug for at du giver mig tid

Jeg har brug for at prøve selv først

Jeg har brug for selv at sige til når jeg har brug for dig

Jeg har brug for en rolig start

Jeg har brug for at du giver mig chancen for at kunne selv

Jeg har brug for at du hjælper mig med at hjælpe med at kunne selv

Jeg ville hvis jeg kunne

Jeg har brug for at få min muskelstyrke tilbage og troen på mig selv

Jeg har brug for at du ved at jeg værdsætter din hjælp

Du er ok, og jeg er ok. Jeg har brug for at du forstår at når jeg 
stiller direkte krav, så tager jeg ansvar for mig selv og mit liv

Jeg har brug for at du ser mennesket og ikke sygdommen

3
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Heidi hader  
remoulade
En liste med personlige særheder  
blev en af Heidi Rønn Jørgensens første  
reaktioner på sclerosediagnosen.

Medmindre jeg bliver 
personlighedsændret, 
vil jeg aldrig få pro

blemer med at sige til og fra! 
Det hviler jeg nok i mig selv til 
at kunne. Men hvad nu, hvis 
jeg en dag helt fysisk ikke kan 
sige nej, fordi jeg mister mit 
sprog?«

Da Heidi Rønn Jørgensen i 
2000 fik diagnosen attakvis scle
rose, satte hun sig ned og skrev 
en liste. Ikke uden humor kaldte 
hun listen for »Mine særheder«. 
Men tankerne bag listen var al
vorlige nok. 

Seks år forinden blev hun for 
første gang ramt af midlerti
dige lammelser, og en reserve
læge fortalte hende, at hun led 
af sclerose. To dage efter med
delte en overlæge hende, at det 
ikke var tilfældet. Heidi vendte 
herefter tilbage til sin uddan
nelse, hvor hun var i praktik på 
et plejehjem. Her passede hun 
blandt andre en 40årig kvinde 
med sclerose. 

En kvinde uden sprog 

Hvad vil Else?
»Det med ikke at have noget 
sprog fik mig til at 
tænke. Det måtte 
være så frustrerende 
ikke at kunne sige, 
hvad man ville. Det 
ville være noget af 
det sværeste for mig 
at miste evnen til at 
kommunikere. Ikke 
at kunne sige, at det 
der bryder jeg mig 
ikke om, og det der 
vil jeg gerne have så
dan og sådan,« for
tæller Heidi Rønn 
Jørgensen.

»Jeg var under uddannelse, 
og jeg reflekterede meget over 
nogle ting i forhold til plejen 
af den her kvinde. Nogle dage 
havde hun hjemmesko på og 
andre dage almindelige sko – 
alt efter hvilket personale der 
var på arbejde. Men hvad vil 
Else egentlig helst? Det tænkte 
jeg meget over i den periode.«

Papiret er en bearbejdning  
af følelser
Heidi fortæller, at hun ikke 

 PLUK FRA HEIDI 
RØNN JØRGENSENS 
LISTE MED 
»SÆRHEDER«

•  Jeg sover bedst med 
dynen godt op over ørene 
og tæerne lige uden for 
dynen (hvis ikke fødderne 
er kolde).

•  Mit hoved skal helst ikke 
ligge for højt.

•  Jeg bruger ikke sæbe i 
ansigtet, og jeg kan ikke 
lide at få rindende vand i 
hovedet.

•  Jeg vil ikke have varmt og 
koldt i munden på samme 
tid, madvarerne skal 
gerne opdeles, inden de 
skal i munden. Jeg vil ikke 
drikke med mad i munden

•  Mad, jeg ikke kan lide  
(udpluk): købt lever postej, 
remoulade, majs, kiwi, 
ymer.

»

plets magt har forsøgt at bevise 
en pointe for sine hjælpere.

»Jeg siger altid: ’Du skal ikke 
gøre noget, før jeg har talt fær
dig.’ En dag nåede jeg kun at 
sige: ’Vil du hente den stol, der 
står ude i kø … ’ så var hun ilet 
af sted. Så kom hun slæbende 
med en meget, meget tung stol 
ude fra køkkenet. Jeg lod hende 
bare mase med den. ’Ej, hvor er 
den tung,’ sagde hun, da hun var 
færdig. ’Ja, jeg var ved at sige, at 
der er en stol ude i køkkenet bag 
køkkendøren. Hvis du nu havde 
ventet og hørt, hvad jeg sagde, så 
ville du have vidst, at det ikke var 
den store, tunge stol jeg mente,’« 
fortæller Yvonne og fortsætter: 

»Jeg elsker at konfrontere folk 
med de her ting. Jeg er godt klar 
over, at det giver konflikter, men 
det her er vigtigt for mig! Jeg vil 
have, at de skal se mennesket og 
ikke sygdommen. Når vi to ta
ler sammen, så glemmer jeg, at 
jeg ikke kan bruge mine arme og 
ben. Jeg er til stede i samtalen. 
Det er sådan, jeg vil have det. 
Faktum er, at jeg er afhængig af 
hjælp, men jeg vil ikke sygelig
gøres. Man skal komme her og 
være mine arme og ben og give 
mig noget menneskeligt samvær 
og dialog. Jeg kan godt lide, at 
de professionelle, der kommer 
i mit hjem, er mennesker, som 
også kan sige ’Ej, hvor er jeg træt 
i dag.’«

Forklare og forklare og  
forklare
Yvonne forklarer, at hun generelt 
forsøger at skabe en god stem
ning i sit hjem.

»Jeg har indsigt i mig selv, 
men også i andre mennesker. 
Derfor ved jeg godt, at jeg kan 
virke lidt voldsom, når man ikke 
kender mig. Jeg vil ikke sige mig 
fri for, at jeg kan lyde meget kon
tant og bestemt. Folk bliver af og 
til lidt skræmte. Men jeg er jo i 
virkeligheden en godmodig sjæl – 
der bare er træt af så mange skif
tende hjælpere, jeg skal forklare 
og forklare og forklare alting.«

Derfor har Yvonne også et 
stærkt ønske om at få en Borger
styret personlig assistance 
ordning (BPA), så hun får hjæl
pere, der kender hende, i stedet 
for kommunens skiftende vika
rer.  3

Medmindre jeg 
bliver person

lighedsændret, vil 
jeg aldrig få proble
mer med at sige til 
og fra! Det hviler jeg 
nok i mig selv til at 
kunne. Men hvad nu, 
hvis jeg en dag helt 
fysisk ikke kan sige 
nej, fordi jeg mister 
mit sprog?« 
Heidi Rønn Jørgensen
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TEMA

som sådan tænkte, at hun ville 
blive som kvinden på plejehjem
met, da hun endelig fik diagnosen 
sclerose seks år senere. Hun var 
bare realistisk om, at sådan kunne 
det gå. I dag tror hun slet ikke, at 
hendes sclerose vil udvikle sig i en 
retning, så hun engang får brug 
for sit papir. Men derfor tager 
hun det stadig frem af og til.

»Jeg synes, at det er rart at 
have. Der var en psykolog på et 
tidspunkt, der sagde til mig, at 
mit papir også var bearbejdning 
af følelser, og det er jeg helt enig 

i. Jeg tænker, 
at man gør sig 
selv en tjene
ste, hvis man 
tør tænke ud 
i fremtiden. 
Man skylder 
sig selv det. 
Det er ikke 
godt at rende 
rundt med en 
masse tanker 
inde i hove
det. Jeg har 
placeret alle 
de her over
vejelser i et 
dokument nu. 
Da jeg lavede 
det, var det for 
at det skulle 
være nem
mere for dem, 
der måske en
gang skulle 
passe mig. 
Fordi jeg selv 
havde mang
let det stykke 
papir ude ved 
Else på pleje
hjemmet for 

at kunne gøre det godt for hende. 
Men nu er det mere for mig selv. 
Jeg tænker, at jeg kan fortsætte 
mit liv med værdighed ud fra  
det her stykke papir, hvis nu en
gang …«

For Heidi hænger et værdigt 
liv nemlig sammen med at kunne 
holde fast i den, hun er.

»Hvorfor skal jeg tvinges til at 
spise noget, jeg ikke kan lide, bare 
fordi jeg ikke kan kommunikere. 
Værdighed for mig er at kunne 
fortsætte et liv på trods af et han
dicap. At jeg kan fortsætte med at 
være Heidi. Og Heidi hader altså 
remoulade!«  

Jeg var under  uddannelse, og 
jeg  reflekterede meget over 

nogle ting i forhold til plejen af den 
her kvinde. Nogle dage havde  
hun hjemmesko på og andre dage 
almindelige sko – alt efter hvilket 
personale der var på  arbejde.  
Men hvad vil Else egentlig helst? 
Heidi Rønn Jørgensen

3

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

Har du funktionsproblemer i din hånd eller dit ben på grund af  
en hjerneskade som f.eks hjerneblødning, sclerose, cerebral parese 
eller andre centrale nervesygdomme. Det er nu muligt for dig at opnå 
funktion, frihed og mobilitet. Med FES (funktionel elektrisk stimulation) 
hjælpemiddelsystemer kan vi hjælpe dig, hvad enten det drejer sig 
om dropfod, dropfod kombineret med lårmuskelsvækkelse eller en 
paretisk hånd.

Du kan bestille tid til en klinisk undersøgelse, for at se om denne  

type ortose er velegnet til dig.

Bandagist Jan Nielsen – En verden fuld af muligheder
Vil du vide mere besøg www.fes-center.dk eller www.bjn.dk
– Vi vil så gerne dele vores viden!

Genvind din funktion  
og få din frihed tilbage

Handy�ex

Dropfodmdialock

Handy�ex

Dropfodmdialock

Handy�ex

Dropfodmdialock
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Livskvalitet gennem uafhængighed®

www.farstrup.dk

Farstrup hvilestole fås med:

• Regulerbar sæde og ryg
• Indbygget eller løs fodskammel
• Siddehøjde efter ønske
• Oppustelig lændestøtte
• Valgfri nakkestøtte
• Elektrisk sædeløft
• Flere sædedybder
• Armlæn i træ eller polster
• Åbne eller lukkede sider

Brenderup
Bolighuset Werenberg · Tlf. 64 44 10 49
Gråsten
Møblér med Hebru · Tlf. 74 60 83 51
Holbæk
Farstrup Comfort Studie · Tlf. 20 56 44 03
Kvorning
Kvorning Møbelhus · Tlf. 86 45 13 55
København K
Vestergaard Møbler · Tlf. 32 57 28 14
Lyngby
Vestergaard Møbler · Tlf. 45 87 54 04
Maribo
Møblér med Jarvig Møbler · Tlf. 54 76 10 01
Næstved
Ide Møbler · Tlf. 55 72 20 75
Odense
Farstrup Comfort Center · Tlf. 66 15 95 10
Ringsted
Ringsted SengeCenter · Tlf. 47 10 11 12
Århus C
Farstrup Comfort Center · Tlf. 86 13 35 88

Dansk kvalitet
10 års stelgaranti

Til daglig glæde
Med en Farstrup hvilestol får du solidt dansk håndværk 
af høj kvalitet. Vi tilpasser stolen til dine behov.

Ring efter 
stolebussen ...

Kontakt nærmeste forhandler for mere 
information, hjemmebesøg og brochurer.

VI ER HER FOR PATIENTERNE  
-  BÅDE PÅ DE GODE OG DE DÅRLIGE DAGE.

RebiSmart®

Autoinjektor – nem at bruge

•	 Skjult	nål
•	 Individuelle	injektionsindstillinger
•	 Injektions-påmindelsesfunktion
•	 Mulighed	for	aflæsning	af		

injektions-historik
 
Se mere på www.rebismart.dk  
og www.sclerosebehandling.nu

NYHED!
Nu	introduceres	RebiSmart®	sammen	med	
MSdialog	-	et	nyt	webbaseret	værktøj	der	er	
udviklet	til	at	hjælpe	dig	med	at	håndtere	din	
MS	og	følge	den	over	tid.	Ikke	alle	MS-klinikker	
tilbyder	MSdialog.	Spørg	din	MS-sygeplejerske		
om	muligheden	for	MSdialog.

En ny, åben dialog om MS

20
14

-1
2-

11
-M

S
   

D
ec

em
be

r 2
01

4 
· V

an
g 

R
as

m
us

se
n 

A
/S

340338 Rebismart ann_Scleroseforeningen_176x127.indd   1 12/12/14   11.12

Annonce



26 Scleroseforeningen · Nr. 3 · 2015

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!

Annonce

Annonce

Fordi livets udfordringer
klares bedst i fællesskab

BPA-leverandør • Ledsagelse •
Leverandør af helhedsløsninger til den offentlige sektor

Vi står bag dig og er til rådighed med:
• Støtte, Råd & Vejledning

• Serviceordninger

• Vikardækning

• Løn & Regnskab

• Arbejdspladsvurdering (APV) og hjælp til
medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

• Fast rådgiver når du har brug for os 

• Adgang til egen IT platform med
 timeindtastning, vagtplanlægning etc.

• Formidling og rekruttering af hjælpere

• Døgnåbent ved akut opståede situationer

• Mange års erfaring inden for branchen

Ønsker du et uforpligtende møde står vi naturligvis altid til rådighed.

Kontortider: Mandag til torsdag 8.30-16.00 / Fredag 8.30-15.00

www.pphandicapservice.dk - Tlf. +45 4369 2848

P.P.
Handicapservice ApS

INTERNET E-MAIL

Annonce
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FORSKNING

Trætheden sætter 
ind, når hjernen  
er på overarbejde
På Hvidovre Hospital har forskere fundet indledende resultater, der 
peger på, at mønstrene i hjernen hos mennesker med sclerose er 
anderledes end hos raske – og at det koster på træthedskontoen.

Af Louise  
Wendt Jensen

energi og overskud til opgaver, 
som andre klarer med et snuptag. 

Enestående forsøg
En af forskergrupperne ledes af 
neurolog og professor Hartwig 
Siebner på Dansk Videncenter for 
Magnetisk Resonans på Hvidovre 
Hospital. Her er man i øjeblikket 
i gang med et forsøg, hvor man 
måler på 50 mennesker med sc
lerose – 25, der lider af træthed, 
og 25, der ikke gør. Desuden del
tager der 25 raske kontrolperso
ner i forsøget. 

Som omtalt på side 8 og 9 her 
i bladet kan der være tale om to 
typer træthed i forbindelse med 

Næsten alle mennesker 
med sclerose kender den. 

Trætheden. 
Den der lammende træthed, 

der lurer hele tiden og bare  virker, 
som om den står på spring for at 
overmande én. For nogle, alle
rede fra de slår øjnene op, for an
dre, så snart de anstrenger sig det 
 mindste. 

Træthed – eller fatigue, som 
den også kaldes – er et af de hyp
pigste og mest generende symp
tomer ved sclerose, og en del for
skere arbejder på at finde ud af, 
hvorfor mennesker med sclerose 
rammes af den belastende træt
hed, der betyder, at de ikke har 

Hvis resultaterne 
holder, betyder 

det, at vi kan forsøge  
at gå ind og dæmpe 
aktivi teten i lille
hjernen som et middel 
mod udtrætning.
Hartwig Siebner,  
neurolog og professor

sclerose. Sclerosetræthed, som 
er en slags almen tilstand, og ud
trætning, som opstår efter for
skellige former for aktivitet. 

»Det er to forskellige ting og 
samtidig to sider af samme sag. 
Men de to typer træthed skabes 
på forskellige måder, og vi ser 
og måler objektivt på begge dele 
i vores forsøg, hvilket er enestå
ende,« fortæller Hartwig Siebner. 

Deltagerne i forsøget er men
nesker med sclerose i et relativt 
tidligt stadie, som ikke er fysisk 
mærket af deres sygdom i særlig 
grad. 

»Trætheden fylder rigtigt 
 meget i den gruppe. De fungerer 
fysisk, men er trætte. Det er en 
stor frustration, fordi det er en 
gruppe, der passer job, familie,  
og hvad der ellers sker i deres liv, 
og i sammenhæng med det kan 
den usynlige træthed være svær 
at forklare og forstå,« siger Hart
wig Siebner. 

Verdensførende
Forsøget består af en lang række 
målinger og test, men den pri
mære undersøgelse foregår ved, 
at forsøgspersonerne MRscan
nes, samtidig med at der måles 3
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Vi kan ud fra vores 
målinger se, at 

hjernen hos mennesker 
med sclerose arbejder 
hårdere, når de udfører 
opgaven, end det er 
tilfældet for de raske 
kontroller. De bruger 
ganske enkelt mere ener 
gi og flere ressourcer.

EEG af hjernen. Under undersø
gelsen ligger de medvirkende og 
trykker med deres højre hånd på 
et lille instrument. I starten er der 
kun lidt modstand i instrumen
tet, og bevægelsen er derfor ikke 
trættende. Heller ikke for et men

neske med sclerose. 
Derefter øges mod
standen i instru
mentet, og der skal 
presses med maksi
mal kraft.

»Med EEG må
ler vi hele tiden den 
elektriske hjerne
aktivitet, altså den 
strøm, hjernen ge
nererer, når den er 
aktiveret. Samtidig 

kan vi med scanningen se blod
gennemstrømningen i de forskel
lige hjerneområder, hvilket også 
er et udtryk for aktivitet. Vi er 
de første i verden, der bruger de 
to metoder samtidigt inden for 
forskning i sclerosetræthed,« for
tæller Hartwig Siebner. 

Særlige mønstre? 
Hjerneaktiviteten måles på for
søgspersonerne, mens de ikke 
er fysisk trætte, når de er fysisk 
trætte, og når de bagefter hviler 
og genvinder kræfterne. 

»Ideen er at finde ud af, om 
der er nogle mønstre, der afslører 
udtrætningen. Opererer hjernen 
på en særlig måde hos menne
sker med sclerose, så deres risiko 
for at blive hurtigere træt øges?« 
spørger Hartwig Siebner.  

Mens de medvirkende udfører 
den fysiske test, skal de holde øje 
med, hvor meget de egentlig pres
ser på instrumentet. På den måde 
udfordres de samtidig kognitivt 
(mentalt).

Grunden til, at de medvirkende 
laver en håndtest og ikke en gang
test, hvor man umiddelbart ville 
tænke, at udmattelsesniveauet 
ville være højere, er, at det ikke er 
muligt i en scanner. Derfor laver 
deltagerne en gangtest efterføl
gende, hvor de går 20 minutter i 
raskt tempo på et løbebånd. Un
der undersøgelsen optages deres 
gangmønster og sættes i relation 
til graden af træthed. Ved at sam
menligne med, hvad der sker i 
scanneren ved håndøvelsen, kan 
forskerne så se, om træthedsmøn
stret ved begge øvelser er ens, og 

Forsøg på Hvidovre Hospital 
 peger på, at mennesker med 
 sclerose har en anden dyna

mik i hjernen end raske menne
sker. Deres lillehjerne arbejder 

mere. Hvorfor, kan der være flere 
grunde til, men det kan være 
 forklaringen på den træthed,  

som mange oplever.

om det kan bruges som mål for 
trætheden.

Omvendt mekanisme
Forsøget er ikke helt gennemført 
endnu. De sidste personer mang
ler stadig at deltage, men de før
ste resultater peger allerede på en 
vigtig opdagelse. 

»Vi kan ud fra vores målinger 
se, at hjernen hos mennesker med 
sclerose arbejder hårdere, når de 
udfører opgaven, end det er til
fældet for de raske kontroller. De 
bruger ganske enkelt mere energi 
og flere ressourcer,« fortæller 
Hartwig Siebner om de indle
dende resultater. 

De raske kontroller har en høj 
aktivitet i lillehjernen (også kaldet 
cerebellum) og i de præfrontale 
områder, der ligger i den forreste 
del af hjernens frontallap, under 
let fysisk aktivitet. Efter den fysi
ske udtrætning falder aktiviteten. 
Hos mennesker med scle rose er 
mønstret omvendt. Aktiviteten 
i lillehjernen og de præfrontale 
områder er mindre inden opga
ven, men høj bagefter. 

Mulig kur
Det er interessant. For det første, 
fordi de præfrontale områder er 
koblet til de kognitive funktioner. 
Det kan være en forklaring på, at 
mennesker med sclerose rammes 
på deres kognitive evner, når de 

udtrættes. For det andet, fordi lil
lehjernen, der ligger bagerst i hjer
nekassen, har som primær opgave 
at udglatte og koordinere krop
pens muskelbevægelser. Når stor
hjernen giver signal til en muskel
gruppe – for eksempel hænderne 
– om, at muskelgruppen skal be
væge sig, så går signalet først gen
nem lillehjernen, som sørger for, 
at bevægelserne udføres glidende. 
Så når mennesker med sclerose 
føler sig mere trætte efter opgaven 
end de raske, kan det skyldes over
aktiviteten i lillehjernesystemet. 

»Mennesker med sclerose har 
simpelthen en anden dynamik 
i hjernen end raske mennesker. 
Hvis resultaterne holder, betyder 
det, at vi kan forsøge at gå ind og 
dæmpe aktiviteten i lillehjernen 
som et middel mod udtrætning,« 
siger Hartwig Siebner. 

Man kan dæmpe aktiviteten i 
lillehjernen ved at give den elek
tromagnetisk stimulation i fem 

3
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Frontallappen

Lillehjernen

RygmarvenBevægeapparatet

minutter. Gør man det dagligt i 
et par uger, vil man måske kunne 
skifte lillehjernens funktionsmåde 
tilbage til at være mere normal. 

»På den måde vil vi nærme os 
en terapi mod træthed. Hvis vores 
resultater fortsat er gældende, når 
alle undersøgelser er lavet, er det 
det næste, vi vil afprøve,« fortæl
ler Hartwig Siebner. 

Forskellige forklaringer
Han forklarer, at en grund til, at 
hjernen fungerer anderledes hos 
mennesker med sclerose, kan 
være, at de nervebaner – eller led
ninger om man vil – der går ind 
og ud af lillehjernen og »snakker« 
med resten af hjernen, er mere 
eller mindre ødelagte på grund af 
læsioner. En anden forklaring kan 
være, at overaktiviteten ikke skyl
des læsioner i selve lillehjernen, 
men et andet sted i hjernen. 

»Måske er lillehjernen over
aktiv, fordi den kompenserer for 

Vi har nogle konkrete spor, vi kan gå videre 
med i forhold til at finde en behandling af 

det her problem, og det er meget interessant.

en anden del af hjernen, der ikke 
virker optimalt. Og jo mere den 
kompenserer, jo mere træt bliver 
man.« 

Lillehjernen er nemlig en slags 
tilføjelse til vores kernemotoriske 
system. Den får information fra 
hele kroppen gennem nervebaner 
og fra mange forskellige steder i 
hjernebarken i storhjernen. Der 
er altså mange kilder, der giver 
information til lillehjernen, og 
er der forstyrrelser et eller andet 
sted der, er det muligt, at lille
hjernen prøver at opveje det. 

»Det kan også være, at nogle 
simpelthen bare er bedre til at 
bringe lillehjernen i spil end an
dre,« spekulerer Hartwig Siebner. 

Konkrete spor
Selvom der kan være mange for
klaringer på overaktiviteten i lil
lehjernen, er professoren meget 
tilfreds med de indledende re
sultater. 

»Vi vil undersøge flere ting 
og analysere mere på vores data, 
men nu har vi allerede en ind
gangsvinkel til problematikken. 
Vi har nogle konkrete spor, vi kan 
gå videre med i forhold til at finde 
en behandling af det her problem, 
og det er meget interessant.«

Ikke mindst fordi træthed ikke 
kun er et symptom ved sclerose.

»Det er jo også et stort pro
blem ved mange andre tilstande. 
For eksempel ved depressioner 
eller blodpropper i hjernen. Eller 
efter en influenza, hvor folk kan 
have træthedssyndrom i måne
der efter. Derfor håber vi at finde 
nogle mønstre og efterfølgende 
behandlingsmuligheder, som må
ske også kan hjælpe bredere,« 
siger Hartwig Siebner. 
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DEMOKRATISERING

Scleroseforeningens hoved
bestyrelse har igangsat en 
proces frem mod en mere 

tidssvarende og demokratisk op
bygning for foreningen. Der er 
14.000 danskere, der har scle
rose. Ud af dem er 10.400 med
lem af Scleroseforeningen. 

Scleroseforeningen er en de
mokratisk forening, hvor det er 
medlemmerne, der bestemmer.  
I dag er foreningen bygget op, så 
det er delegeretforsamlingen, der 
er øverste myndighed. Den væl
ger en hovedbestyrelse, der står 
for den overordnede politiske 
linje. Foreningen har 47 lokal
afdelinger fordelt over hele lan
det med egne bestyrelser og for
mænd. Hovedbestyrelsen vælges i 
dag ved, at alle 47 lokalafdelinger 
sender to delegerede til delege
retforsamling, og her vælges ud
valgsmedlemmer, formand osv., 

På vej mod  
fremtidens 
Sclerose- 
forening
Mål: Alle medlemmer med sclerose skal  
have mulighed for indflydelse på foreningens 
 arbejde, prioriteringer og ledelse

Af Peter Palitzsch  
Christensen

lægges en række opgaver, som 
nogle steder er svære at løfte på 
grund af manglende ressourcer 
eller interesse. I en ny struktur 
skal lokalafdelingerne lave det, de 
brænder mest for – netværksak
tiviteter og sociale arrangementer 
for medlemmerne – ikke en masse 
pålagte pligtopgaver. Håbet er, at 
mange lokalafdelinger også frem
over har lyst og ressourcer til lo
kalpolitisk arbejde og events, men 
det er helt deres eget valg. For at 
fastholde de fælles rammer for 
foreningsarbejdet skal lokalafde
lingernes ansvar og opgaver til
passes i en ny forretningsorden. 

»At så mange vil lave frivilligt 
arbejde, er en gave for foreningen, 
men det skal gøres, så det giver de 
frivillige motivation og lyst – og 
giver mening for både den frivil
lige og foreningen,« siger Jens 
Holst, der samtidig siger, at en 
eventuel ny struktur også vil tage 
højde for, at der i dag sidder frivil
lige med viden og erfaring, som 
ikke må gå tabt. 

»Dem, der i dag sidder i en lo
kal bestyrelse, i hovedbestyrelsen, 
i et udvalg med vigtig erfaring og 
viden – og lyst til det arbejde, vil 
der også være plads til i en  ændret 
struktur,« siger han og oplister 
fire pinde, der er centrale for 
fremtidens forening: 

1.  Vi skal fremtidssikre  
foreningen.

2.  Demokratiet skal være  
for alle 10.400.

3.  Rette person på rette plads
4.  Lokalafdelingerne skal.  

løse de opgaver, man brænder 
for i lokalafdelingerne.

Derfor arbejder vi for  
en løsning, der giver alle 

medlemmer med  sclerose 
samme demokratiske  
rettig heder og muligheder,  
uanset om de benytter lokal
afdelingernes  tilbud eller ej. 
Organisatorisk næst- 
 formand Jens Holst

og de danner hovedbestyrelsen. 
Men det er ikke en demokratisk 
løsning, siger organisatorisk for
mand Jens Holst:

»I dag bruger en tredjedel af 
medlemmerne med sclerose lo
kalafdelingerne. To tredjedele 
bruger foreningen til andre ting, 
men kommer ikke i lokalafdelin
gerne. De to tredjedele er altså 
reelt uden for demokratisk indfly
delse, eftersom hele den politiske 
del af Scleroseforeningen er ba
seret på lokalafdelingerne. Derfor 
arbejder vi for en løsning, der gi
ver alle medlemmer med sclerose 
samme demokratiske rettigheder 
og muligheder, uanset om de be
nytter lokalafdelingernes tilbud 
eller ej,« siger han. 

Fra pligt til lyst
Samtidig medfører systemet i 
dag, at de 47 lokalafdelinger på

Læs mere på uwww.scleroseforeningen.dk/påvejmodfremtidensscleroseforeningen

@ARBEJDSGRUPPEN
Arbejdet med en mere demokratisk struktur er sat 
i gang af hovedbestyrelsen i januar 2015. I arbejds
gruppen sidder organisatorisk  næstformand Jens 
Holst, hovedbestyrelsens  kasserer, Henrik Klæbel, 
samt direktør Mette Bryde Lind og vice direktør 
 Torben Damsgaard. I sensommeren rejser grup
pen landet rundt og hører lokalafdelingernes 
input. Forslag til en ny struktur fremlægges på 
 delegeret forsamlingen i november 2015.
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STOR TAK til vores enga
gerede og seje ambassadø
rer, som har stillet sig i front 
for den gode sag. Samt til 
alle vores gode samarbejds
partnere og sponsorer, der 
har støttet kampagnen. 

OG TAK til alle jer op mod 
10.000, der på Facebook, 
Instagram og alle mulige an
dre steder har været med til 
at sprede kampagnens bud
skab. Og til de 427 personer, 
der har valgt at lave deres 
egen onlineindsamling.

NU skal vi opgøre indsam
lingen endeligt, og vi glæder 
os meget til at dele resulta
tet med jer senere på året.

Af Sandra Holmgaard

TUSIND TAK og store grønne kys til alle de mere end 600 frivillige,  
der har involveret sig i Kys Sclerose Farvel-kampagnen. Og til alle,  
der har samlet ind, doneret, løbet, klippet, arrangeret events,  
købt hele 4.294 kys-kager, 16.000 læbepomader og andet merchandise

KYS SCLEROSE FARVEL

Foto: Adam Sund
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Jeg støtter og løber 
da jeg selv har sclerose

Jeg løber for min
kammerats mor med sclerose.

Al min støtte og kærlighed 

til familien
Frederik 

Jeg løber for
 sagen

GÅR I FARS fodspor.

Han forskede 

jeg løber

VI LØBER FORDI VI KAN OG FOR AT STØTTE JER

         - KYS KYS KYS

For  Gertrud
Pia RandiEster

Dorte
mvh Henriette

Jeg løber for den gode sag!
Jeg har haft sclerose siden ’07.
Vi har indsamlet til sclerose 7.400,- :o)

Jeg løber You  Run fordi …

Hver især løb de enten en kvart eller en 
halvmaraton, og forud for turen havde 
løberne samlet mere end 1,3 millioner 

kroner ind til fem organisationer, herunder 
Scleroseforeningen. I alt begav 295 løbere sig ud på 
ruterne for Scleroseforeningen, og tilsammen havde 
de indsamlet godt 340.000 kroner. Det var stort!

Stor var oplevelsen også for Casper Perrson på 16 år, der 
snørede løbeskoene og løb en kvartmaraton for allerførste gang. 

»Det føltes rigtig godt at give min far en stor krammer, da jeg 
kom i mål,« fortæller han. 

Hans far har sclerose, og Casper var slet ikke i tvivl om, at 
han skulle deltage, da han hørte om YOU RUN. 

»I hverdagen er der ikke så meget, jeg kan gøre for min far. 
Jeg kan hjælpe med at rydde op og lade være med at lave så 
meget ballade, men ellers er der ikke rigtigt noget, jeg kan gøre. 

 De løb  
mod sclerose
Solen skinnede fra en skyfri himmel, og tempera-
turen mindede om sommer, da godt 1.400 løbere 
havde fundet vej til Den Sorte Diamant i Køben-
havn. Den første søndag i maj lød startskuddet til 
det allerførste YOU RUN Copenhagen 

Af Sandra 
Holmgaard 

Jeg samlede mere end 10.000 kroner ind, og 
jeg håber så meget, at de penge kan være med 
til at finde noget ny medicin, der virker bedre, 
og som gør min far mindre træt.« 

I Scleroseforeningens telt var der sat en stor 
opslagstavle op, og rigtigt mange løbere kom 
forbi og skrev ned, hvorfor de løb. De løb for 
hinanden og for sig selv: 

»Min far løber for min mor. De er sgu seje«, 
»Jeg løber, cykler og går stadig. Bare lang
sommere«, »Jeg løber for Scleroseforeningen, 
da min søster forsker i sclerose og derfor har 
inspireret mig«, stod der blandt andet på de 
mange Postits, da dagen var forbi. 
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Jeg løber for 
Scleroseforeningen fordi 

sclerose er en urimelig 
sygdom, der kan ramme os alle, 

når vi mindst venter det. 

Hej Scleroseforeningen

Jeg løber for mine 2 brødre + 

venner som er ramt af sygdommen.

Tak for et godt ar
rangement!

              Mvh Thomas / 1223

- Pernille
Min far løber for min seje mor!

De er sgu’ seje!

Han har indsamlet 17.100,- 

og hun har selv trænet, så nu 

løber hun også!

Måske vi alle løber næste år

Jeg løber for min elskede mor, som fi k sygdommen i 2008. 
Jeg løber for alle med sclerose og alle, der er pårørende til sclerose.
I er for seje!              - Oliver

Jeg har prøvet ikke at kunne gå, bruge hænderne - og meget andet L.....Jeg får medicin og kan nu løbe, så det gør jeg

Jeg løber for min MOR.

Så længe hun kæmper 
mod sclerose - Så længe 
kæmper jeg. 
                          - Trine 

vI LØBER FOR KUSINEN

SOM FIK DIAGNOSEN

ALT FOR UNG!

SIDSEL + 

ANDERS

Jeg løber for Scleroseforeningen, 
da min søster forsker i sclerose 
og derfor har inspireret mig!Tak for et godt løb, flot rute og god underholdning. 

Joan

Fordi at om 6 dage er det 1 år siden, jeg fik diagnosen
Jeg løber, cykler og gårSTADIG    Bare langsommere Gitte

Jeg løber for min lille finefar

Je� l���� f�� ���

k��� søs���, ��� 

k����� �e� s���ro�� .

D� �� ���, Sø�!!
   

: )

!

Jeg støtter og løber 
da jeg selv har sclerose

Jeg løber for min
kammerats mor med sclerose.

Al min støtte og kærlighed 

til familien
Frederik 

Jeg løber for
 sagen

GÅR I FARS fodspor.

Han forskede 

jeg løber

VI LØBER FORDI VI KAN OG FOR AT STØTTE JER

         - KYS KYS KYS

For  Gertrud
Pia RandiEster

Dorte
mvh Henriette

Jeg løber for den gode sag!
Jeg har haft sclerose siden ’07.
Vi har indsamlet til sclerose 7.400,- :o)

Jeg løber You  Run fordi …

33Scleroseforeningen · Nr. 3 · 2015



CYKELNERVEN
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De 158 deltagere i Cykel-
nerven 2015 kørte til top-
pen af Alpe d’Huez og der-
med også til afslutningen 
på Scleroseforeningens 
cykelevent med trætte ben, 
solskoldede overarme og 
spandevis af stolthed. Med 
deres store sportslige præ-
station samlede de mere 
end 2,5 millioner kroner 
ind til forskning i sclerose. 
Scleroseforeningens jour-
nalist, Sandra Holmgaard 
var med hele vejen

Mod bjergenes 
top i kampen 

mod sclerose

Sveden driver 
ned i øjnene, 
udtrykket er 

koncentreret og næ
sten sammenbidt. I 
det sekund målstre
gen krydses, flæk
kes ansigterne i store, stolte smil. 
Det er lige her, på toppen af Alpe 
d’Huez, at punktummet på Cykel
nerven 2015 skal sættes. 

Gennem tre dage i juni har  
158 ryttere kæmpet sig igennem 
359 stejle kilometer med hårnåle
sving og smalle bjergveje. De har 
nået bjergtoppe så langt over træ
grænsen, at kun rå klipper og sne 
er i syne. 

Det gør Cykelnerven til Dan
marks hårdeste velgørenheds
cykelløb, og nu, på toppen af Alpe 
d’Huez, får champagnen endelig 
lov til at flyde. Tilråbene bliver 
højere og højere, efterhånden som 
rytterne heppes i mål. 

Store mænd græder ikke 
Rytterne i det petroleumsblå cy
keltøj fylder godt op i landskabet, 
og da den sidste rytter kommer 
over målstregen, er stemningen 
på kogepunktet, og for rigtigt 
mange sidder følelserne helt uden 
på  tøjet.  

Følg med på www.cykelnerven.dk

3

Af Sandra 
Holmgaard
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»Man siger, at store mænd 
ikke græder, men jeg har besejret 
de legendariske Tour de France
bjerge som Col de la Madeleine, 
Col du Galibier og Alpe d’Huez,« 
siger 57årige Asger Christensen 
fra Team Sønderjylland med et 
meget stort smil og halvblanke 
øjne. 

Der fældes tårer, fordi de for
står. Hver især har de kæmpet 
den samme kamp på de samme 
bjerge – og de har knoklet det 
meste af året for at skaffe sponso

rater og samle penge ind til forsk
ning i sclerose. 

»Min søster har levet med 
scle rose i 15 år. Vi kørte op ad Col 
de la Madeleine på hendes fød
selsdag, så det var en særlig dag 
for mig. Jeg er glad for, at jeg kan 
være med til at støtte forskningen 
i sygdommen,« siger Mogens Ve
stergaard fra Team Midtjylland. 

Danmarks hårdeste  
cykelevent  
»Det, der venter jer de næste 

tre dage, er en udfordring for 
jernmænd,« sagde Jens Kasler, 
 chefguide i VeloTours og medar
rangør af Cykelnerven, aftenen 
før den allerførste etape. For 
mange af rytterne var bjerg
giganterne i Alperne samtidig det 
første møde med bjergcykling 
 nogensinde. 

I kulisserne anede man en vis 
nervøsitet forud for strabadserne. 
Det gjaldt også hos Sclerosefor
eningens ambassadør Stig Ros
sen, der var noget spændt på, om 

CYKELNERVEN

For os, der kan, er smerten 
ved at træde hårdt i pe

dalerne kun midlertidig. 
Stoltheden og glæden ved 

at gøre en forskel for an
dre varer for evigt.
Susanne Theils, Team 

Sønderjylland

I Tour de Francesprog 
er jeg klart hjælperytter. 

Men der har vist aldrig 
været så lidt hjælp at 

hente i en hjælperytter.
Claus Elming, TV 2

Det gør ondt, ja. Men jeg 
kan gøre det. Det er der 

andre, der ikke kan. Det er 
derfor, jeg gør det.

Martin Kristensen, Team 
København

Det var det hele værd. 
Alle de timer på lande

vejen i det forblæste 
Sønderjylland …

Nikolaj Schmidt, Team 
Sønderjylland

3

Foto: Jakob Helbig
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han overhovedet kunne klare det. 
»Men det blev én af de stør

ste personlige sejre i mit liv. Jeg 
har overvundet mig selv, når det 
var allerhårdest. Og det er en sejr 
at vide, at jeg har knoklet for at 
støtte forskning i sclerose,« for
tæller sangeren. 

Cykelnerven gav 2,5  
millioner kroner  
Og der er god grund til at fejre 
sejren på toppen af Alpe d’Huez. 
De 158 deltagere i Cykelnerven 

2015 har samlet mere end 2,5 
millioner kroner ind. 

»Det var et meget bevægende 
øjeblik, da rytterne krydsede 
målstregen på Alpe d’Huez. Her 
fejrede vi de store anstrengelser 
på cyklerne i Alperne, men i lige 
så høj grad fejrede vi rytternes 
store arbejde med at fundraise 
midler til forskning i sclerose. 
Jeg glæder mig allerede rigtigt 
meget til Cykelnerven 2016,« si
ger Ann Leistiko, marketingchef 
i Scleroseforeningen.  

Jeg elsker bare at cykle opad, 
det er en kæmpe naturople

velse og meget sjovere end at 
køre på nordjyske landeveje i 

modvind og regnvejr.  Samtidig 
er det meget vigtigt for mig, at 

vi cykler for et godt formål. Min 
hustru lever selv med sclerose, 
og det giver turen et større per
spektiv; jeg er stolt af, at vi har 
formået at samle over 230.000 

kroner ind i Nordjylland.
Per Holst Rasmussen

Jeg fløj lige op i 
himlen. En fanta

stisk oplevelse.
Maria Rønhave,  

Team Fyn

Jeg cykler for min 
kone. Så det var 

rørende at stå på top
pen af Alpe d’Huez og 
vide, at jeg gjorde det.

Lasse Pedersen, Team  
Midtjylland

Vi gør det for dem, der 
har sclerose. Sådan har 

vi det alle sammen.
Simon Guldhammer,  

Team København

Følg med på www.cykelnerven.dk
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Alle rytterne har arbejdet benhårdt, før de over
hovedet kunne få lov til at sætte sig i sadlen og 
prøve kræfter med bjerggiganterne i Alperne. 

De har trænet og cyklet tusindvis af kilometer på lan
devejene herhjemme i Danmark. Men de har gjort 
det for at skaffe penge til forskning i sclerose. 

Det er blevet til mere end 2,5 millioner kroner. 
Og selvom rytterne er stået af cyklen, fortsætter ind
samlingerne rundtomkring i Danmark. Tak for den 
store indsats! 

For at nå det flotte beløb er der en lang række 
virksomheder og enkeltpersoner, som har valgt at 
donere sponsorater og midler til rytternes kamp.  
Til jer skal lyde en stor tak. 

De seks hold har holdkaptajner, der hver især har 
ydet en uvurderlig indsats. Tusind tak til jer alle.

Sidst, men ikke mindst, siger Scleroseforeningen 
tak til alle ambassadører. Tak til Bubber, tidligere 
fodboldspiller Thomas Helveg, sanger og foredrags
holder Stig Rossen, TV 2værterne Mikael Kamber, 
Peter Tanev og Claus Elming samt OLGuldfireren 
i roning; Eskild Ebbesen, Thomas Poulsen, Niels 
Laulund og Victor Feddersen.  

Hold øje med www.cykelnerven.dk. 
Ansøgningsskemaet til Cykelnerven 2016 
er allerede klart.

2.512.659 KRONER
Cykelnerven er meget mere end tre dages benhård bjergbestigning på cykel i imponerende 
 omgivelser. De 158 ryttere har knoklet i månedsvis for at samle penge ind til forskning i sclerose

Af Sandra  
Holmgaard
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Følg med på www.cykelnerven.dk
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MØDER
om Scleroseforeningens 
medlemstilbud

TILBUD
– til medlemmer  

med sclerose og  

deres pårørende

TILBUD
– til medlemmer  

med sclerose og  

deres pårørende

TILBUD
til medlemmer  
med sclerose og  
deres pårørende

TILBUD
til medlemmer med  
sclerose og deres  

pårørende

TILBUD
til medlemmer med  
sclerose og deres  

pårørende

TILBUD
til medlemmer  
med sclerose og  
deres pårørende

1

4

2

5

3

6

Følg med på www.cykelnerven.dk

Her holder vi møderne  
i efteråret 2015
Alle møderne varer fra kl. 19.00 til 21.00.

Aalborg onsdag  
d. 16. september
Scandic Hotel Aalborg, 
Hadsundvej 200, 9220 
Aalborg Ø

Specielt aktuelt for medlem-
mer fra følgende lokalafde-
linger: Aalborg-Jammerbug-
ten, Brønderslev-Hjørring, 
Frederikshavn-Læsø, Him-
merland, Morsø-Thisted

København 
onsdag d. 16. 
september
Scleroseforeningen, 
Mosedalvej 15, 2500 Valby

Specielt aktuelt for medlem-
mer fra følgende lokalafde-
linger: Storkøbenhavn Syd, 
Storkøbenhavn Vest, Storkø-
benhavn Nord, Nordsjælland 
Vest, Nordsjælland Øst

København 
mandag d. 28. 
september
Scleroseforeningen, 
Mosedalvej 15, 2500 Valby

Specielt aktuelt for medlem-
mer fra følgende lokalaf-
delinger: Frederiksberg og 
København, Dragør og Tårnby

København 
onsdag d. 7. 
oktober
Scleroseforeningen, 
Mosedalvej 15, 2500 Valby

En reservedag, hvis møderne 
d. 16. + 28. september i Køben-
havn overbookes 

Sakskøbing 
torsdag d. 22. 
oktober
Restaurant Sukkertoppen, 
Nykøbingvej 76, 4990 
Sakskøbing (indkørsel  
via Sukkerfabrikkens 
store port, bygning 17)

Specielt aktuelt for 
medlemmer fra følgende 
lokalafdelinger: Næstved – 
Vordingborg, Faxe - Stevns, 
Guldborgsund-Lolland

Aarhus torsdag d. 
26. november
Marselisborgcentret, P.P. 
Ørumsgade 11 (bygning 8, 
1. sal), 8000 Aarhus C 

Specielt aktuelt for medlem-
mer fra følgende lokalafde-
linger: Hedensted, Horsens, 
Djursland, Odder og Samsø, 
Randers, Aarhus-Skander-
borg, Favrskov

Vi holder møder hvert år fordelt over hele landet. 
Er du allerede nu interesseret i planen for 2016, 
vil du kunne finde den fra omkring november 2015 på: 
www.scleroseforeningen.dk/tilbud-til-medlemmer

En aften om 

Hvilken hjælp kan jeg få af Scleroseforeningen, hvis jeg har sclerose eller er pårørende? 
Det er et godt spørgsmål – og der findes også et godt svar

Brug to timer sammen 
med din partner, for
ældre eller voksne børn 

på en aften, hvor vi fortæller 
om vores medlemstilbud. 

Aftenen er for dig, som 
ikke kender Scleroseforenin
gens tilbud og derfor ønsker 
en præsentation af den støtte, 
du kan få som medlem (vi 
holdt tidligere møder med 
samme indhold under nav
net »Møde for nye medlem
mer«).

Vore mange tilbud vil 
blandt andet blive præsen
teret af en socialrådgiver, en 
psykolog samt af unge og æl
dre medlemmer. Her kan vi 
ganske kort bare nævne, at 
du vil komme til at høre om 
vores gratis psykologhjælp, 
den gratis hjælp fra vores 
socialrådgivere, som er spe
cialister på området for kro
nisk syge, sociale træf, årlige 
temamøder og kurser.

Det er oplagt at komme til 
vores møde i dit lokalområde, 
men du er velkommen i hele 
landet. Fordelen ved at vælge 
det lokale møde er mulighe
den for at møde andre med 
sclerose fra dit nærområde. 

Tilmelding:
Du skal senest tilmelde dig en uge inden mødet.
Vi skal bruge dit medlemsnummer eller navn, adresse og telefonnummer.
Ring på 3646 3646, eller send en mail til info@scleroseforeningen.dk.
Oplys »Tilbud til medlemmer« + »Byens navn« + »Mødedatoen« + »Antal deltagere du tilmelder«.

Sclerose- 
foreningens  
tilbud
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SUND MAD Opskrifterne her bringes  
i samarbejde med  
Magasinet Sundhed.
Foto: Henrik Freek

BAGT TORSK
En hurtig ovnret, som kræver et minimum af forberedelse og  
efterlader en meget sparsom opvask. Retten kan varieres  
i det uendelige, alt efter hvilke grøntsager du har liggende

Til 2 personer
 
300 g torskefilet
Salt
300 g kartofler, i skiver
300 g porrer, i fine skiver
1 dusk estragon, hakket
2 tsk. rapsolie
Salt og peber
 
75 g bacon i tern, stegt
23 spsk. kapers
Persille, hakket
Revet peberrod

Skær torskefileten ud i passende stykker, 
drys dem med salt, og lad dem trække 
ca. ½ time, eller til de skal bruges.
Vend kartofler og porrer med estragon, 
olie, salt og peber. Bag grøntsagerne i et 
ildfast fad med låg i cirka 35 minutter 
ved 180 grader, til kartoflerne er møre. 
Læg torskefileten på grønsagerne sam
men med sprødstegt bacon og kapers, 
og bag det hele i yderligere 10 minutter 
under låg. Når torsken er færdig, drysses 
persille og revet peberrod over. Server 
eventuelt en krydderurtedressing som 
tilbehør.

Dressing:
1 dl syrnet fløde
1 spsk. mayonnaise
1 spsk. HP sauce
Hakket løg, presset hvidløg, 
hakkede krydderurter, suk
ker, salt, peber og citronsaft
 
Vend syrnet fløde, mayo
naise og HP sauce sammen, 
og smag til med løg, hvidløg, 
hakkede krydderurter, suk
ker, salt, peber og citronsaft.

Af Søren Damgaard

 
Torsk er en af de mest lækre fisk 
i vores farvande, men da den er 
lidt dyr, er det værd at huske på 
dens cirka 20 artsfæller, som 
kan købes for omkring det halve. 
Der er kun små variationer i 
smagen, men alle er frem-
ragende spisefisk og utroligt 
nemme og hurtige at tilberede

Masser  
af torsk
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STEGT TORSK MED  
BACON OG RØDBEDER
Det føles lidt mere rigtigt at spise 
et stykke torsk med ben i stedet 
for en filet. Dine sanser og din 
 opmærksomhed bliver skærpet, 
og torsken smager bare af lidt 
mere og er lidt bedre. Retten er 
let, maskulin og utroligt lækker
 
Til 2 personer
 
1 stykke torsk med ben, ca. 600 g
2 spsk. olie
 
400 g kartofler, i tern
1 løg, i tern
250 g rosenkål, i halve
1½ spsk. sennepsfrø
1 dusk timian
1 tsk. rørsukker
½ citron, saft
Salt og peber
 
Persille, hakket
Syltet rødbede, i tern
 
Fjern blod og scener fra torskens bug, 
skyl den, og skær den i skiver på 56 cm.
 
Brun stykkerne kort på en pande i lidt 
olie, og tag dem derefter af. Steg kartof
felternene på samme pande, til de er 
halvmøre, tilsæt derefter løg, rosenkål, 
sennep og timian, og sauter det hele, til 
kartoflerne er næsten møre. Smag grønt
sagerne til med sukker, citron, salt og 
peber. Læg torskestykkerne på grønt
sagsblandingen, og bag det hele i ca. 10 
minutter ved 180 grader, til torsken er 
tilberedt.
 
Drys med persille, rødbedetern, ristede 
rugbrødscroutoner, sprødt seranoskin
kedrys, og server evt. en sennepsdres
sing som tilbehør.
 
Rugbrødscroutoner:
3 skiver rugbrød skæres i tern og steges 
gyldne i en god olie på en varm pande.
 
Seranodrys:
4 skiver seranoskinke lægges på en ba
geplade med bagepapir og bages ca. 
10 minutter ved 180 grader, til de er 
sprøde, hvorefter de smuldres over ret
ten inden servering.
 
Sennepsdressing:
Rør syrnet fløde, fiskesennep, sukker, 
salt og citronsaft sammen og smag til.
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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
scleroseforeningen.dk/netraadgivning

Scleroseforeningens rådgivningspanel har netop ansat tre nye eksperter.  
Læs nedenfor, hvad de kan hjælpe dig med fremover. 

Det glæder os meget at kunne byde velkommen til de tre nye rådgivere, som er:

Nanette Sylvest Hendil: Sundhedsjurist 

Nanette Sylvest Hendil er  jurist 
og chefkonsulent med speciale 
i sundhedsjura og arbejder til 
daglig som patientvejleder på 
Rigshospitalet. Her vejleder 
hun patienter og pårørende om 

spørgsmål vedrørende sundheds
væsenets ydelser, patientrettig
heder og sundhedslovgivningen. 
Det kan dreje sig om klage og 
erstatningsmuligheder, mulighed 
for at modtage behandling i ud

landet og det almindelige og ud
videde frie sygehusvalg.

Rikke Larsen: Cand.scient. i human ernæring

Rikke Larsen er uddannet cand. 
scient. i human ernæring og er 
ansat som lektor på ernærings 
og sundhedsuddannelsen, Pro
fessionshøjskolen Metropol. Her 
underviser og vejleder hun bredt 

inden for ernærings og sund
hedsområdet. Det gælder blandt 
andet kostanbefalinger til gra
vide, børn og ældre, kostvejled
ning i forhold til vægttab samt 
generelt i forhold til vitamin og 

mineralbehov. Rikke er redaktør 
og medforfatter på en række læ
rebøger blandt andet omhand
lende sportsernæring.

Tobias Schmidt Hansen: Læge specialiseret i komplementær og alternativ medicin

Tobias Schmidt Hansen er ud
dannet læge og praktiserer, hvad 
der kaldes ”integreret medicin”. 
Det er en medicinsk filosofi, hvor 
man forsøger at kombinere de 
bedste aspekter inden for den al

mindelige medicin med det bed
ste fra den alternative og kom
plementære medicin. Tobias har 
studeret ved grundlæggeren af 
denne tradition, Dr. Andrew Weil 
i USA. Derudover har han taget 

en uddannelse i kinesisk medi
cin og har indgående kendskab til 
yoga, meditation, kosttilskud, ur
ter og kost som et bidrag til syg
domsbehandling.
 

Nye rådgivere hos 
netrådgivningen
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Hjælp – jeg skal flytte til USA
Jeg er 38 år og »rask« scleroseramt. Jeg fik 
diagnosen i 2011, havde et år med attakker, 

fik Avonex og har været rask siden. Siden oktober 
2014 har jeg fået Tecfidera uden problemer. Jeg er 
ansat i et dansk firma og har fået job i North Caro-
lina, USA. Hvad gør jeg med Tecfidera? 
1) Hvordan fungerer det i USA? Det er med op-
holdstilladelse og arbejdstilladelse, men jeg er jo 
stadig dansk statsborger. 
2) Er Tecfidera sygehusmedicin i USA? 
3) Er det amerikanernes Heath Care Insurance, 
der betaler? 
4) Er der egenbetaling?

Med det kendskab, jeg har til det amerikanske 
sundhedssystem, betales MSbehandling af ens 

sygeforsikring, og hvis du ikke er amerikansk stats
borger, med dækkende forsikringsordning, skal du 

selv tegne en forsikring, hvilket nok bliver svært.  
Af de tilfælde, jeg kender, hvor danskere tager til 
USA og arbejder, har der været enkelte tilfælde, 
hvor virksomheden ordner og betaler det forsik
ringsmæssige.

Flertallet har valgt en løsning, hvor de kommer 
hjem, går til kontrol og henter medicin hver tredje 
måned i Danmark. Det forudsætter dog, at man sta
dig er dansk statsborger og har folkeregisteradresse 
i Danmark.

I USA udskrives medicinen af en neurolog og 
hentes på et apotek. 

Elev med MS
Jeg arbejder som gymnasielærer, og vi har en 
elev, som lige har fået diagnosticeret MS. 

Mit spørgsmål går i den forbindelse på, hvordan vi 
som lærere og elever bedst forholder os til situatio-
nen? Hvordan får vi skabt et klasserum, som fun-
gerer bedst muligt for pågældende elev og resten 
af klassen? Vi vil meget gerne have, at eleven fort-
sætter og føler sig godt tilpas i den nye og vanske-
lige situation. Det er en socialt stærk klasse, og vi 
er alle meget berørte af situationen.

Det er godt at høre om din og jeres omsorg for 
og engagement i den elev, der har fået sclerose. 

Jeg tænker, at det vigtigste er, at du får talt med ele
ven om, hvor meget støtte han/hun har brug for, 
og hvor meget der skal tales om det. Det er meget 
forskelligt, hvad den enkelte har brug for i en sådan 
situation. Det er dog vigtigt at påpege, at det er en 
meget anden situation at få sclerose i dag, end det 
var for 10 år  og især 20 år siden  da medicinen er 
blevet meget bedre.

I kan som lærere tale med eleven om den nye si
tuation, om elevens reaktioner på at have fået syg
dommen, og om han/hun har brug for noget eks
tra støtte i forhold til at kunne fuldføre gymnasiet. 
Gennem sådanne samtaler vil I blandt andet kunne 
være med til at afdramatisere sygdommen. Et af 
de symptomer på sclerose, som vi oplever kan give 
problemer for unge under uddannelse, er træthed. 
Da dette symptom nemt kan misforstås som noget 
andet, er det vigtigt at være opmærksom på.

I kan endvidere foreslå, at eleven bruger Sclerose
foreningens psykologordning, som er et gratis tilbud 
til medlemmer af foreningen. Hvis eleven har brug 
for at snakke med en psykolog, skal eleven ringe på 
hverdage mellem kl. 8 og 16, fredag dog til kl. 14, på 
telefon 36463646 for at blive visiteret til psykologs
amtaler hos vores psykolog i jeres lokalområde. 

Hvis eleven synes, at det er en god ide, at klassen 
ved noget mere om sclerose, kan I bestille en af vo
res frivillige og gratis informatører. I kan finde dem 
på www.scleroseforeningen.dk/informatør.

MORTEN BLINKEN-
BERG er speciallæge 
i neurologi og over-
læge på neurologisk 
afdeling, Dansk Mul-
tipel Sclerose Cen-
ter, Rigshospitalet. 
Forskningsmæssige 
interesseområder 
omhandler primært 
multipel sclerose 
og billeddannelse, 
specielt PET- og MR-
scanninger. 

MICHAEL NISSEN 
er uddannet cand. 
psych. og kropsorien-
teret psykoterapeut. 
Han arbejder som 
psykolog i Sclerose-
foreningens rådgiv-
ning med individuelle 
samtaler, parsamta-
ler og gruppetilbud. 
Michael Nissen har 
blandt andet spe-
cialiseret sig inden 
for psykosomatik, 
neurodegeneration 
og kropsorienteret 
psykoterapi. 

Rådgivere: • Advokat • Arkitekt • Børn og unge • Ergoterapeut • Familie- og børnepsykolog • Forsikring  
• Fysioterapeut • Jobrådgiver • Jordemoder • Kost • Læger • Neuropsykolog • Psykiater 
• Psykologer • Redaktør • Sexolog • Socialrådgiver • Sygeplejerske • Tandlæge

http://www.scleroseforeningen.dk/informat�r
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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  
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. 

 Mette Harpsøe Nielsen, ledende psykolog mhn@scleroseforeningen.dk
 Marianne Kjærem Nielsen mkn@scleroseforeningen.dk
 Michael Nissen min@scleroseforeningen.dk
 Dorte Larsen dla@scleroseforeningen.dk 
 Cathrine Frahm cfr@scleroseforeningen.dk 
 Helle Gry Pedersen hpe@scleroseforeningen.dk 
 Vivi Bach Pedersen vpe@scleroseforeningen.dk
 Yvonne Damm Mønsted 
 Helle Gry Pedersen
 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. Mandage kl. 14.30-15.30 og  
kl. 19-20.30. Henvendelsen kan betragtes som anonym. Du kan også skrive til lægen på 
Scleroseforeningens adresse: Mosedalvej 15, 2500 Valby.

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

  Joan Vang jva@scleroseforeningen.dk ·  
Formidler også kontakt til psykologen

 Suzanne Bæk Holland sho@scleroseforeningen.dk
 Inger Johnsen ijo@scleroseforeningen.dk
 Mette Mathiasen mma@scleroseforeningen.dk  
 Dorrit Due due@scleroseforeningen.dk 
 Lotte Rørstrøm lro@scleroseforeningen.dk
 Annette Køhler ako@scleroseforeningen.dk 
 Camilla Beyer-Nielsen cbe@scleroseforeningen.dk 
 Janni Jensen jje@scleroseforeningen.dk 

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.

Nyt magasin 
fra Genzyme 

 

Magasinet sætter fokus på 
MÆND med MS

 

I magasinet får du bl.a.:
•

 

Artikler om træning, gadgets, 

 

udstyr til bilen, sex og parforhold
•

 

Eksperters gode råd
•

 

Seks mænds personlige erfaringer 

 

med at leve med MS som mand, 

 

partner og far

 

Du kan få udleveret MAND 
med MS gratis på din MS klinik

 

D
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C
-15-0

6
-0

2

Parforhold  ·  Sex  ·  Single  ·  Far  ·  Mad  ·  Træning  ·  Apps  ·  Gadgets  ·  Motor  ·  Rejse  ·  Videnskab

HVOR MEGET MAND ER DU?4 mænd med MS fortæller 

TRÆT 
af at være træt?
Sådan får du mere energi

Masser af BØF
TIP en 13’er
Vidste du det om MS?

12 genveje til mereSEX

30937 Annonce Sclerosemagasinet A4.indd   1 01/07/15   12.57
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UNGEPANELET

Program
10.00-10.30 Fælles velkomst og introduktion
10.30-12.00 Workshop del 1 med pause undervejs
12.00-13.00 Frokost
13.00-15.30 Workshop del 2 med pause undervejs
15.30-16.00 Fælles afrunding og tak for i dag

Hvem kan deltage?
Par eller enkeltpersoner mellem 19 og 40 år.

Pris
Det koster 200 kr. pr. person at deltage,  
som dækker undervisning og forplejning.  
Transportudgifter er for egen regning.

Tilmelding og deltagerbetaling
Så længe der er pladser, dog senest 30 dage inden  
hvert møde afholdes. Tilmelding sker efter først til mølle- 
princippet. Hvert møde har plads til 30 deltagere. 

Du tilmelder dig på 
www.scleroseforeningen.dk/ungemøder. 

Din tilmelding er først gældende,  
når du har betalt for din deltagelse.

TEMA Graviditet, sex  
 og parforhold
 

Regionale Ungemøder efterår 2015

Møderne er for dig mellem 19 og 40 år.  
Hvis du har en partner, og han/hun har lyst, er I begge velkomne.
Møderne består af tre workshops. Du kan deltage i to af dem,  
og du vælger hvilke, når du tilmelder dig. 

Tilmelding og betaling foregår på www.scleroseforeningen.dk/ungemøder

Datoer
Lørdag den 26. september 

KOLDING
Scandic Kolding · Kokholm 2 · 6000 Kolding

Søndag den 27. september 

AARHUS
Scandic Aarhus City · Østergade 10 · 8000 Aarhus

Lørdag den 7. november 

RINGSTED
Scandic Ringsted · Nørretorv 57 · 4100 Ringsted

Søndag den 8. november 

HVIDOVRE
Scandic Hvidovre · Kettevej 4 · 2650 Hvidovre

Søndag den 22. november 

AALBORG
Scandic Aalborg · Hadsundvej 200 · 9220 Aalborg

http://www.scleroseforeningen.dk/ungem�der
http://www.scleroseforeningen.dk/ungem�der
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Bibi Carlsen
Gift med Lars og har børnene Johan på 12 år, 
Astrid 11 år og Elliot på 9 måneder.
Fik konstateret sclerose for 5 år siden.

»Da jeg blev gravid med Elliot, 
gjorde både Lars og jeg os overvejel
ser om, hvordan en tilværelse med et 
lille barn kunne passe ind i en hver
dag med sclerose. I starten gjorde vi 
lidt grin med det, og talte om, at hvis 
det gik helt galt, kunne jeg sidde i 
en kørestol og skubbe barnevognen, 
og så kunne Lars skubbe mig. Vi var 
enige om, at det nok skulle gå alt 
sammen. 

Men undervejs i graviditeten op
stod der alligevel en række bekym
ringer. Mine tanker kredsede især 
om, om jeg ville have nok energi til 
Elliot, og til sidst fik jeg et angstan
fald. 

På Sclerosehospitalet i Haslev 
fik jeg god hjælp, men det var især 
samtaler med en speciallæge på 
Rigshospitalet, der gav mig svar på 
alle mine spørgsmål om graviditet 
og  sclerose. Det var en ubeskrivelig 
støtte undervejs, og i dag har vi ver
dens dejligste ønskebarn.« 

Kim Møller 
Kæreste med Mette.
Fik konstateret sclerose for 31/2 år siden.

»Vores forhold har i den grad æn
dret sig, efter at jeg fik konstateret 
sclerose. For det første har vi fået to 
dejlige børn, men vi er også kommet 
tættere på hinanden, efter at jeg blev 
syg. 

Selvfølgelig bliver vores parfor
hold udfordret ligesom så mange an
dres, men min sclerose gør, at jeg let 
kan blive træt og irritabel. Og så er 
det vigtigt, at vores hverdag er ind
rettet, så jeg kan træne og holde mig 
i form. Det har nemlig rigtig stor be
tydning for, hvordan jeg har det. 

Da jeg fik sclerose, gjorde jeg mig 
naturligvis tanker om vores frem
tid. Vi kiggede på et toplanshus, men 
skulle det i stedet være et etplans
hus? Det var især praktiske tanker, 
som fyldte meget – og heldigvis 
mere end vores fremtid som kære
stepar.«

Thomas Sandell
Gift med Lene og har børnene  
Lucas på 5 år og Noah på 2 år. 
Fik konstateret sclerose for 7 år siden.

»Jeg gjorde mig ikke så mange tan
ker om, hvorvidt mit sexliv ville æn
dre sig, efter at jeg fik konstateret 
scle rose. Jeg havde da hørt om en
kelte mænd, der havde fået proble
mer med rejsning, men jeg tænkte, 
at det ville jeg da let kunne løse med 
en pille, hvis problemet skulle opstå. 

Mit sexliv er ikke udfordret nu, 
men jeg bliver ofte hurtigt træt, og 
nogle gange, selvom jeg har lysten, 
må jeg bare sande, at jeg er for træt 
og helst vil sove. 

Efter et attak havde jeg en vold
som periode, som varede små to år, 
hvor min krop til tider var så sen
sitiv, at jeg ikke kunne håndtere, at 
andre rørte ved mig. Det var svært, 
for ligesom alle andre elsker jeg at 
blive nusset og rørt, men det var 
også svært for min kone. Jeg fik god 
hjælp af neurologerne på sygehuset 
i Aalborg, hvor vi havde mange gode 
samtaler, der gjorde, at vi er blevet 
ret gode til at tale om vores sexliv 
derhjemme.«

WORKSHOP 1 

Graviditet
Ønsker du at blive gravid, eller  
er du gravid? Tænker du over, hvor
dan en graviditet påvirkes af din 
scle rose? Workshoppen handler om 
graviditeten og de opmærksomheds
punkter, som er vigtige at kende til. 
Derudover berører vi også fødsel 
samt barsel.  

Workshoppen bliver afholdt af jordemoder 
Ulla Virkkunen Andrees, som i sit daglige ar-
bejde også samarbejder med Sclerosehospi-
talet i Ry omkring forskellige projekter. 

WORKSHOP 2
Parforhold
Hvad enten du er på vej ind i et  par 
forhold, er godt i gang med et  eller har 
afsluttet et, så er parforhold noget af 
en bedrift. Hvad betyder det så, når en 
sygdom som sclerose også er på spil? 

På workshoppen vil vi komme 
ind på, hvad det vil sige at være i et 
parforhold, især med fokus på, hvad 
scle rose kan betyde, og hvad man 
skal være særligt opmærksom på?

Scleroseforeningens psykolog, Vivi Bach, 
som har stor erfaring med unge og  
familier både som psykolog og som under-
viser, leder workshoppen.

WORKSHOP 3
Sex 
Hvordan er mænd og kvinder for
skellige? Hvordan kan kontrollen 
slippes, så der bliver plads til mere 
sjov, glæde og bedre sex? Og hvad 
betyder selvværd/selvfølelse/selv
tillid for en god seksualitet, og hvor
dan udvikles disse? 

Få svaret ved at deltage i work
shoppen om sex og seksualitet. 

Sexolog Else Iseling, som til daglig  
arbejder ved sexologisk ambulatorium på 
Sønderborg Sygehus, afholder workshoppen.  
Else Iseling har tidligere samarbejdet med  
Scleroseforeningen om flere oplæg.



Bo 4 nætter og betal for 3
Ankomst søndag eller mandag

Muligt i ydersæsonen fra 1. oktober til 31. december 2015

Pris for op til 5 personer i feriehus DKK 1.785,-/893,-*

Jul og nytår på naturskønne Djursland
Planlæg jul og nytår allerede nu og book et hus for op til 5 per-

soner. Husene er toprenoverede og danner perfekte rammer om 

den hyggelige højtid. Vi mødes i fælleshuset til gløg og æbleskiver 

lillejuleaften kl. 14.00

Det er muligt at få leveret juleanden med tilbehør direkte til huset.

Pris for en uge over jul eller nytår kr. 3.164,-/1.582,-*

*Feriebylegat kan søges af medlemmer med sclerose

Prisen er inkl. slutrengøring og 

Wi-Fi. Energi afregnes efter for-

brug med kr. 2,50 pr. kWh. 

Linnedpakke kr. 110,-

Barneseng/barnestol 

kr. 50,- pr. ophold

Husdyr kr. 275,- pr. ophold

Loftlift kr. 150,- pr. ophold

Online booking
www.dronningensferieby.dk

Nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og få nyheder og gode tilbud.

Dronningens Ferieby 1
DK-8500 Grenaa

Telefon +45 87 58 36 50

post@dronningensferieby.dk

www.dronningensferieby.dk

Førsteklasses 
ferie i 

topmoderne
huse

Førsteklasses ferie i Dronningens Ferieby
Alle feriebyens 44 huse er nyrenoverede, og I kan godt glæde jer til at bo i et lyst, venligt, rumme-

ligt og funktionelt hus. I bor tæt på skov og by – lige ved en af Danmarks bedste badestrande og i 

et charmerende område med masser af oplevelsesmuligheder som for eksempel udendørs fitness- 

pavilloner, vandre- og løberuter, hoppepude og legeplads.

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 køjeseng 

» Stue/køkken: Gulvvarme, hæve/ 

 sænke spisebord, køkkenbord

» Gæstetoilet og gang

» Terrasse med havemøbler

» Egen P-plads

» 4 huse har loftlift 

Ferie uden forhindringer



Sensommer udsalg
køb og støt forskning i sclerose

Se alle webshopvarer og bestil på:

scleroseforeningen.dk/shop

Udsalgspris: 450/560 kr. Udsalgspris:  250 kr.        Udsalgspris:  149 kr.        Udsalgspris:  369 kr.        

Sætpris: 299 kr.



www.scleroseforeningen.dk

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. 



Køb og salg af  
brugte handicapbiler

26 29 30 14
www.henningholland.dk

Terapi på Bakken
 Nina Erbs Bo Pedersen 
 Psykoterapeut MPF Psykoterapeut MPF    
 30 89 66 13 51 29 15 13

Individuel terapi  og  parterapi
At leve med sclerose kan være en stor belastning 

– både for den ramte og for de pårørende
Terapi hos sclerose-erfarne psykoterapeuter kan hjælpe 

både dig og dine pårørende til at få det bedre. 

I parterapi er det forløsende at snakke om det, der fylder, 
mens den anden lytter, og forløsende at få hjælp

til at møde og forstå hinanden.

Mulighed for behandling i eget hjem

Geråvej 102 • 9340  Asaa • terapipaabakken.dk

www.scleroseforeningen.dk



En sætning, der ikke tidligere har  været en del 
af mit ordforråd. 

Mit motto har altid været: »Du kan, hvad 
du vil, måske er vejen bare snoet og knoldet og eks
tra lang, men hvor der er vilje, er der vej.« 

Igennem det sidste halve år har jeg  kunnet 
mærke en aktivitet i min sclerose. Sådan er det jo, 
men denne gang er det ikke rigtig gået fremad igen. 
Jeg ynker ikke, men konstaterer bare, at det er så
dan, det er. O.k., det lød totalt overskudsagtigt, for 
i bund og grund er jeg rigtig træt af det! Jeg hader 
begrænsninger. Hader er et stærkt ord, som jeg 
sjældent bruger, men lige i dette tilfælde er det den 
følelse, der beskriver det bedst. 

Jeg har været nødt til at fravælge ting, jeg gerne 
ville. Weekender med veninder, heldagsarrange
menter m.m., fordi jeg ikke kan holde til det. Det 
har jeg accepteret. Det er sådan, det er. Men, når 
jeg så oven i hatten begrænses rent fysisk, så er 
det lige lovligt mange »ofre«, jeg skal bringe på en 
gang, synes jeg! 

Lige p.t. er vi midt i flytteprojekt. Ikke flyttepro
jekt x 1, men flytteprojekt x 3.  Kolonihaven er lige 

solgt, tømt og blev passet til punkt og prikke. Nu er 
det så min kærestes lejlighed på Nørrebro, der skal 
gøres salgsklar. Det er både loftrum, kælderrum 
(som begge er fyldt til randen) og så selve lejlighe
den. Jeg har efterhånden båret rigtig mange ting og 
kasser. Når der så samtidig er en snoet bagtrappe 
med små trin som udfordring, så siger mine ben på 
et tidspunkt STOP. Tre gange op og ned og mine 
ben gik i så voldsomme spasmer, at Elvis ville have 
været misundelig. Mine lægmuskler er som kanon
kugler, og jeg går nu på andendagen stadig som en, 
der har skidt i bukserne. 

Jeg har det bare rigtig svært med at sætte mig 
ned og se andre arbejde. Jeg er opvokset i en fa
milie, hvor alting blev fikset med det samme, og 
arbejdsbukser var mere normalt end pænt tøj. Ar
bejdshandsker var ikke noget, vi brugte, for de var 
bare i vejen. Ting gik stærkt, og pauser var noget, 
vi holdt, når vi skulle sove. Sådan er jeg stadig … 
Mine ben kan bare ikke mere. I hvert fald ikke på 
trapper.  

LailaSilke  
Krogsgård
40 år og alenemor 
til to børn. Kalder sig 
selv for »Verbal Pippi 
Langstrømpe med 
masser på hjerte«. 

Du kan læse flere indlæg af andre bloggere på u scleroseforeningen.dk/blog

»Jeg vil gerne …  
men jeg kan ikke!«

BAGSIDEN · KLUMMEN




