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        ”Hos Qufora® 
 tør vi godt tale om
   afføringsproblemer”
                               Sygeplejerske Tina Aagaard Lind, MyQufora®

Vi hjælper og støtter
MyQufora® er vores gratis servicetilbud til dig, der kæmper 
med forstoppelse eller afføringsinkontinens. 

Vi guider dig til den bedste løsning blandt de fire forskellige 
Qufora® IrriSedo-systemer til rektal irrigation, og vi vejleder 
dig i, hvordan du kommer i gang. 
 
Hvis du kontakter os på tlf. 70 70 79 25 på hverdage 
mellem kl. 9 og 16 eller sender en email til 
myqufora@qufora.com, har du mulighed 
for at tale med vores sygeplejerske.
 

Kæmper du med forstoppelse eller inkontinens?
Så kan en mulig løsning være rektal irrigation.  
Ved rektal irrigation føres vand ind i endetarmen. Tarmen stimuleres, 
og afføring tømmes ud. Naturligt og effektivt. 

på telefon: 70 70 79 25 eller email: 
myqufora@qufora.com 

Kontakt 

qufora®

M
BH

 

Producent
MBH-International A/S
Gydevang 28-30
DK-3450 Allerød
Danmark

Du kan læse mere om Qufora® IrriSedo og irrigation på www.qufora.com

 

Brug kun Qufora® IrriSedo efter undersøgelse og udførlige anvisninger 
fra læge/sundhedspersonale, som er specialiserede i denne procedure. 
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  Hør

Sebastians podcast  

”De gode dage  

skal nydes”

multipelsklerose.dk 

Lyt til vores podcasts
Lyt med på multipelsklerose.dk

Hør Jettes podcast  
”Jeg er stadig Jette”

Hør Johannas podcast 
”Babydrømme, faldskærms-  
udspring og realistiske planer”

KOM TÆTTERE PÅ VORES BLOGGERE 

Vi har inviteret vores bloggere i studiet til at fortælle lidt om dem selv, hvad de 
skriver om, og hvad de håber på at kunne give videre til andre gennem deres blogge. 
Se med på multipelsklerose.dk

Hør Sarahs podcast 
”Smil, smerte og skriverier”
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LEDER
AF CHRISTIAN L. BARDENFLETH, 

FORMAND FOR SCLEROSEFORENINGEN

En historie 
om cannabis

"For mennesk
er med sclero
se skal have ret 
til de behand

lingsformer, der 
kan hjælpe dem. 
Og de skal ikke 
snydes for et 

tilskud, som de 
ville kunne få, 

hvis de sagde ja 
til andre smerte 

eller spas
medæmpende 
præparater.

Forsøgsordningen med me-
dicinsk cannabis fylder i den 
grad i de nationale medier. 

De har omtalt ordningen 643 gan-
ge på få måneder. Scleroseforenin-
gen eller mennesker med sclerose 
var nævnt i 86 procent af tilfæl-
dene. Det afspejler, at medicinsk 
cannabis er en af foreningens ab-
solutte mærkesager. Sådan har det 
været i årtier.

Helt tilbage i starten af årtusin-
det kæmpede Scleroseforeningen 
for at få det syntetiske hashpræ-
parat Marinol godkendt til men-
nesker med sclerose. Det lykkedes 
efter en lang og ophedet kamp til 
gavn for flere hundrede danskere 
med sclerose. Men ikke alle mær-
ker den effekt, som de ville kunne 
få, hvis de indtog illegal cannabis 
i ren planteform – for Marinol er 
et syntetisk fremstillet præparat.

I de senere år er få læger be-
gyndt at udskrive såkaldt magi-
stralt fremstillet cannabis. Det er 
isolerede enkeltstoffer fra can-
nabisplanten, som ”samles” til 
for eksempel olier af en apoteker. 
Igen med god effekt for nogle, men 
uden effekt for andre. 

Den 1. januar 2018 kom forsøgs-
ordningen med medicinsk canna-
bis så endelig. Ren cannabis. Helt 
lovligt. Og hvor har vi kæmpet for 
det i Scleroseforeningen. 

Men indtil videre får kun en 
håndfuld mennesker med sclerose 
cannabis gennem ordningen. Re-
sten er stadig tvunget ud på det 
sorte marked, fordi det vil koste 
dem tusindvis af kroner i egen-
betaling hver måned at være med 
i forsøgsordningen. Et urealistisk 
beløb at tage ud af en førtidspen-
sion. Derfor kæmper Sclerosefor-
eningen nu for en tilskudsordning, 
som vil give samme tilskud til me-
dicinsk cannabis som til al anden 
medicin købt på et apotek. 

For mennesker med sclerose 
skal have ret til de behandlings-
former, der kan hjælpe dem. Og de 
skal ikke snydes for et tilskud, som 
de ville kunne få, hvis de sagde ja 
til andre smerte- eller spasme-
dæmpende præparater. Det kæm-
per vi for i Scleroseforeningen. Det 
er derfor, vi er her. 
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Kvinder  
og sclerose

Der er stadig langt flere kvinder end mænd, der 
får konstateret sclerose. Mød tre af dem her i 
temaet. Og læs mere om, hvorfor der fortsat 

skal forskes i kvinder og sclerose.
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En vigtig  
brik i puslespillet

 At flere kvinder end mænd får sclerose, er fortsat en af sclerosens helt store 
gåder. Derfor har Scleroseforeningen netop oprettet en pulje på 3,5 millioner 

kroner til forskning i kvinder og sclerose.

AF LOTTE SKOU HANSEN FOTO: JETTE SCHRUM

Scleroseforeningen har netop afsat en pulje på 
3,5 millioner kroner, som kan søges af danske 
forskere, der vil forsøge at afdække det, som 

forsknings- og dokumentationschef i Sclerosefor-
eningen Lasse Skovgaard kalder ”kvindemysteriet 
i sclerose”.

”Det store håb på lang sigt er selvfølgelig at få løst 
sclerosens helt store gåder: Vi vil gerne vide, hvad 
der forårsager sclerose, hvordan man kan forhindre 
sygdommen i at bryde ud og i sidste ende finde en 
kur mod sygdommen. Men for at kunne svare på så 
store spørgsmål skal vi lægge, hvad der svarer til et 
gigantisk puslespil. Spørgsmålet om, hvorfor flere 

og flere kvinder får sclerose, er en vigtig brik i det 
puslespil,” forklarer Lasse Skovgaard. 

Scleroseforeningen har også tidligere finansieret 
forskningsprojekter, som fokuserede på kvinder og 
sclerose. Og man kan måske sidde og tænke, hvad 
man kan bruge den fortsatte forskning i kvinder og 
sclerose til, hvis man er en mand. Men sådan skal 
man slet ikke se på det, mener Lasse Skovgaard: 

”Når man forsker i sygdomme, så vil man meget 
ofte kaste sig over emner, hvor der er tal, der for 
eksempel er så høje eller lave, at de springer i øjnene 
på enhver. I dag er der dobbelt så mange kvinder 
som mænd, der får konstateret sclerose. I 1950 var 
der ’kun’ 1,2 gange flere kvinder end mænd, som fik 
sclerose. Den stigning er virkelig ekstraordinær, og 
i dag kan vi ikke forklare den. Det bør undersøges 
nærmere, fordi den stigning måske kan rumme en 
delforklaring på, hvorfor flere og flere i det hele 
taget får sclerose. Og den viden vil jo gavne alle – 
uanset køn.” 

De 3,5 millioner kroner til puljen kommer fra de 
penge, Scleroseforeningen indsamlede, da 25-øren 
i 2008 udgik som mønt i Danmark. 
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Forsknings- og dokumentationschef i 
Scleroseforeningen Lasse Skovgaard  
taler om et ”kvindemysterie i sclerose”.
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Sclerose  
rammer skævt

Langt flere kvinder end mænd får sclerose. Men hvorfor? Det er 
stadig et stort mysterium, og der findes ikke kun én forklaring. Vi 
bringer her en oversigt over de seneste hypoteser, som forskere 

verden over interesserer sig for.

AF ANDERS ENEVOLD GRØNLUND FOTO: COLOURBOX

Livsstils
forandringer:
Den stigende forekomst 
af sclerose og autoimmu-
ne sygdomme i det hele 
taget skyldes formentlig 
en ændret livsstil i den 
vestlige verden. Vi bru-
ger mere tid indendørs, 
spiser flere forarbejdede 
fødevarer, får børn senere, 
udsættes for hormon-
forstyrrende stoffer og 
arbejder på andre måder 
end tidligere. Faktorer, 
der alle kan forstyrre vores 
immunsystem og udløse 
autoimmune sygdomme. 
Kan det være, at kvinders 
immunsystem er mere 
følsomt over for sådanne 
livsstilsforandringer end 
mænds?

Immunsystemet  
og genetik:
Kvinder har et X-kromo-
som mere end mænd, 
og dét kromosom bærer 
koden til mange af 
immunforsvarets mole-
kyler. Det kan være én af 
årsagerne til, at kvinder 
generelt set har et kraf-
tigere immunsystem 
end mænd, der betyder, 
at kvinder har sværere 
ved at dæmpe skade-
lige immunreaktioner. 
Da immunsystemet let 
påvirkes af vores livsstil 
(kost, rygning, motion), er 
kvinders immunsystem 
måske også mere følsomt 
over for livsstilsændringer. 

Graviditet:
Danske kvinder får færre 
børn og senere i livet end 
tidligere. Risikoen for at 
udvikle sclerose er lavere 
hos kvinder, der får flere 
børn og får dem tidligt i 
livet. Man ved, at gravidi-
tet har en immundæm-
pende effekt, og at det er 
en af de bedste ”behand-
linger” mod sclerose. 
Færre og senere gravidite-
ter over de seneste årtier 
kan altså have bidraget til 
en stigende forekomst af 
sclerose blandt kvinder. 

Hormoner: 
Kønshormoner kan også 
spille ind. Det mandlige 
kønshormon testosteron 
har en immundæmpen-
de virkning, hvilket kan 
forklare, hvorfor yngre 
mænd er mere beskyttet 
mod sclerose end yngre 
kvinder. Mænd udvikler 
typisk sclerose senere i 
livet end kvinder, hvilket 
blandt andet kan hænge 
sammen med, at testo-
steronniveauet typisk 
falder hos mænd efter 
30-årsalderen. Når sclero-
se opstår sent i livet (efter 
50-årsalderen), oplever 
mænd og kvinder ofte 
et mere ensartet forløb, 
muligvis fordi hormonfor-
skellen mellem kønnene 
efter kvinders menopause 
er mindre. 

Læs mere om det  
på næste side.
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Testosteron  
beskytter mænd 

mod sclerose
Testosteron dæmper et over aktivt  
immunsystem og beskytter mod  

sclerose symptomer. AF ANDERS ENEVOLD GRØNLUND FOTO: COLOURBOX

”Enkelte studier har vist, 
at testoste ron i 12 måneder 

delvist kan reparere myelin 
og nerveskader og mindske 
symptomer hos mænd med 
sclerose. Men selv kortvarig 
testosteronbehand ling giver 
ubehagelige bivirkninger og 
er altså ikke en god kur mod 

sclerose.”

Nøglen til at forstå, hvorfor mænd er mindre 
tilbøjelige end kvinder til at udvikle sclerose, 
ligger muligvis i det mandlige kønshormon 

testosteron. Forskere fra Northwestern Universi-
tys Feinberg School of Medicine i USA har opdaget, 
at testosteron stimulerer et molekyle, der dæmper 
skadelig inflammation og forhindrer hanmus i at 
udvikle sclerose. 

Man har før mistænkt testosteron for at påvirke 
sygdomsforløb hos mænd og kvinder forskelligt, men 
mekanismen bag har man indtil nu ikke forstået. 

Sclerosesymptomer forsvinder

Immunsystemets skadelige TH17-celler er kendt for 
at fremme inflammation og spille en afgørende rolle 
i ødelæggelsen af nervernes isolerende lag af myelin. 
De amerikanske forskeres forsøg på mus viste, at te-
stosteron stimulerer dannelsen af signalmolekylet IL-
33, der forhindrer aktiveringen af netop TH17-celler. 

For at vise IL-33’s nervebeskyttende virkning 
blokerede forskerne molekylet i hanmus med mu-
sesclerose. Det forværrede musenes sclerosesymp-
tomer. Og da forskerne gav IL-33 til hunmus med 
sclerose, forsvandt musenes sclerosesymptomer, 
og hos nogle af musene blev nerveskaderne sågar 
repareret.   

Kvinder har for lidt testosteron

Da kvinder gennemsnitligt har 7-8 gange lavere 
testosteronniveauer end mænd, kan det betyde, at 
kvinder simpelthen ikke har nok testosteron til at 
aktivere tilstrækkelige mængder af det beskyttende 
IL-33-molekyle.

Man har kun sporadisk kigget på testosteronbe-
handling af folk med sclerose. Enkelte studier har 
vist, at testosteron i 12 måneder delvist kan reparere 
myelin- og nerveskader og mindske symptomer hos 
mænd med sclerose. Men selv kortvarig testosteron-
behandling giver ubehagelige bivirkninger og er altså 
ikke en god kur mod sclerose. 

Potentiel ny behandling

På den anden side åbner IL-33-mekanismen for en 
helt ny måde at angribe sclerose på. Det giver håb om, 
at IL-33 har potentialet til at forebygge sygdoms-
progression: dels ved at blokere for den ødelæggende 
inflammation, dels ved at stimulere nervereparation 
og myelindannelse. 

Forskerne ser frem til snart at undersøge meka-
nismen i mennesker med sclerose. 

10 • SCLEROSEFORENINGEN • NR 2 2018



 

Magasinet sætter fokus  
på unge med MS
I magasinet får du bl.a.

• Artikler om uddannelse, træning, 
kærlighed, venner og mad  

• Gode råd og viden til dig der er ny 
med MS, eller til dig der gerne vil 
vide mere om MS

• Seks unges personlige erfaringer 
med at leve med MS

Få magasinet  
på din MS klinik!

Find links  
til alle  
vores online 
materialer 
lige her på 
MSguiden.dk

MSguiden.dk
G

ZD
K

.M
S.

17
.0

5.
0

0
87

(1
)a

/0
9.

2
01

7

NYT GRATIS MAGASIN 
fra Sanofi Genzyme

37570 MS Annonce helsides.indd   1 11/09/2017   12.47

ANNONCE



Nybagt og  
nydiagnosticeret
Sarah Hartvich fik konstateret sclerose, bare få måneder efter at 

hun var blevet mor. Men selvom diagnosen kom som et chok for den 
lille familie, gør Sarah en dyd ud af at holde fokus på det positive og 

håndtere sygdommen én dag ad gangen.

AF CÆCILIE DOHN CHRISTENSEN FOTO: SARA GALBIATI

Jeg kan ikke slippe af med sclerosen, så jeg må 
finde ud af, hvordan jeg bedst muligt lever med 
den.”

27-årige Sarah Hartvich trækker benene op under 
sig i sofaen i den velindrettede stue. En lille hånd 
griber fat i den grå sofa, og Sarahs 1-årige datter, 
Maggie, stikker hovedet frem med et stort smil, der 
blotter to små tænder i overmunden. 

Det var under graviditeten med Maggie, at Sarah 
første gang mærkede symptomerne på sclerose – 
uden at vide, hvad det var. Først flere måneder efter 
fødslen fik Sarah stillet den diagnose, som hun nu 
er ved at lære at leve med. 

At acceptere en sløret fremtid

Med diagnosen fulgte uvisheden, som ramte lige ned 
i en tid, hvor Sarah og hendes mand, Nicolai, havde 
klare planer for fremtiden. De var begge under ud-
dannelse, havde lige investeret i drømmeboligen og 
var helt nybagte forældre. Sclerosen gjorde pludselig 
fremtiden mere sløret og uforudsigelig. 

”Hvis jeg var blevet diagnosticeret med sclerose, 
før jeg fik Maggie, ville jeg nok ikke have valgt at få 
børn,” siger Sarah.

Den tanke skyldes først og fremmest uvisheden 
og frygten for, at sygdommen bliver skyld i, at hun 
ikke kan være der tilstrækkeligt for sin datter, når 
hun bliver ældre. Men Sarah har lært at affinde sig 

med, at hun på nogle punkter kan være begrænset 
af sclerosen i sin rolle som mor.

”Jeg bliver nok ikke den forælder, som kan spille 
fodbold med mit barn i flere timer, men så kan jeg 
måske spille i et kvarter. Det er også okay. Så er det 
det kvarter, der betyder noget.”

Fokus på nuet

Selvom Sarah ved, at der følger begrænsninger med 
sclerosen, har hun valgt ikke at tænke for meget på, 
hvordan sygdommen kan komme til at udvikle sig. 
Nogle gange googler hun sygdommen og læser om 
scleroseforløb på nettet, men fanerne bliver hurtigt 
lukket ned igen. 

”Jeg tillader mig at være naiv på det punkt og lade 
være med at forestille mig skrækscenarier. Så bliver 
jeg bare deprimeret. Jeg har det godt lige nu, og det 
sørger jeg for at nyde,” siger hun. 

På trods af at Sarahs øjne er fast rettet mod 
nuet, ser hun en fordel i, at hun dog har fået syg-
dommen i en tid, hvor der forskes meget i sclerose 
og behandling, når hun en sjælden gang tænker 
på fremtiden. 

”Jeg ender ikke i en kørestol. Der udvikles hele 
tiden ny og bedre medicin, som kan hjælpe os med 
sclerose. Sådan bliver jeg nødt til at tænke. Jeg vil 
have muligheden for at tage på legeplads med min 
datter – og med hendes børn, når den tid kommer.” 

”
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”Jeg bliver nok ikke den 
forælder, som kan spille 

fodbold med mit barn i flere 
timer, men så kan jeg måske 
spille i et kvarter. Det er også 

okay. Så er det det kvarter, 
der betyder noget.”

SARAH HARTVICH
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Læs også Sclerose-
foreningens psyko-
log fortælle om det 
at blive forælder 
med sclerose i 
artiklen "Det vig-
tigste er, at barnet 
bliver elsket" her: 
http://www.sclero
seforeningen.dk/
blad182psykolog
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”Min  
familie er mit  
fundament”
For Malene Kronborg er familien altid kommet i 

første række, og da hun i 2014 blev diagnosticeret 
med sclerose, var det dem, som gav hende moti-

vationen til igen at komme i gang med livet.

AF CÆCILIE DOHN CHRISTENSEN  

FOTO: ANDERS DAHL TOLLESTRUP

Jeg har ikke haft muligheden for bare at lægge 
mig og give op. Jeg har en skøn familie, som jeg 
har et ansvar over for, og de giver mig en grund 

til at stå op hver dag.” 
36-årige Malene Kronborg sidder i familiens åbne 

køkken og spisestue i Mårslet syd for Aarhus. Når hun 
fortæller om sin mand, sin 7-årige datter og sønnen 
på 10, lyser hendes øjne lidt ekstra bag brillerne. Ved 
hendes fødder ligger Buster – en gylden labrador på 
tre et halvt år. Han blev en del af familien i 2014, da 
Malene fik diagnosen sclerose, for at være med til 
at hjælpe dem gennem den svære tid.

Sort hul

”Lige efter at jeg fik diagnosen, var jeg helt nede 
i et sort hul. Jeg var ked af det og følte, at det var 
uretfærdigt. Sommetider tog jeg mig selv i at være 
misundelig på alle de folk, som bare gik der og var 
raske. Det var en lang proces at komme ud af den 
sorgspiral, jeg var inde i. Jeg havde svært ved bare at 
se på mine børn, fordi jeg frygtede, at jeg ikke ville 
være her til at fejre deres næste fødselsdag. Jeg havde 
så travlt med at nå det hele på den halve tid, fordi 

jeg var bange for fremtiden,” 
siger Malene.

”I den tid var min mand 
fantastisk. Han hev mig op af 
de sorte huller med sin posi-
tivitet og tog over på mange 
praktiske områder, så mit 
hoved kunne få lidt fred. Jeg 
havde ikke kunnet klare det 
uden familien. De var stær-
kere, end jeg var på det tidspunkt, og det havde jeg 
brug for. På grund af dem har jeg aldrig følt mig 
alene med sygdommen. Vi er et hold.”

Sclerosen i bagagen

Men selv med holdet af venner og familie i ryggen og 
øjnene på det positive mærker Malene hver dag, at 
hun har sclerosen med på slæb. Hun har føleforstyr-
relser, smerter i både højre skulder og hofte, og så 
er trætheden et af de mest hæmmende symptomer. 
Men også på de hårde og udmattende dage er hendes 
familie et af de lyspunkter, som holder hende i gang. 

”De giver mig energien til at tage kampen op. Når 

”
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man har sådan nogle skønne mennesker omkring sig, 
er det næsten umuligt at gå og være sur,” siger hun.

Derfor sørger Malene og hendes mand, Kasper, 
også for at prioritere familiestunderne i hver-
dagen.

”Hverdagene er jo dem, vi har flest af, så det er 
vigtigt også at gøre dem specielle. Vi ved ikke, hvad 
fremtiden bringer for nogen af os, så vi får det bedste 
ud af tiden sammen,” siger hun. 

Man kan ikke spå

Netop fremtiden er et ambivalent begreb for Male-
ne. I dagligdagen forsøger hun at lade være med at 

tænke for meget på den, og hvordan hendes sygdom 
vil udvikle sig i fremtiden. Hun øver sig i at skubbe 
”hvad nu hvis”-tankerne fra sig, da hun ikke mener, 
at der kommer noget godt ud af gisninger. 

Men når det handler om fremtiden inden for 
forskningen, er det en anden sag. Malene kæmper 
gennem både løb og indsamlinger for at skaffe flere 
penge til forskning i sclerose og behandling. Det er 
blevet en mærkesag for hende.

”Jeg ved ikke, om jeg gør det for mig selv eller for 
andre. I hvert fald føler jeg, at forskningen bør støt-
tes, fordi det giver håb for fremtiden. Både for mig, 
for min familie og for den kommende generation af 
mennesker med sclerose.” 

”Jeg havde så travlt med 
at nå det hele på den 

halve tid, fordi jeg var 
bange for fremtiden.”

MALENE KRONBORG
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Sclerosen begrænser  
Kirsten, men hun vil stadig  

selv bestemme
I 17 år har sclerose været en del af Kirsten Nielsens liv. På trods af træning og 
velvilje begrænser sygdommen hende mere og mere. Men med en god portion 

humor holder Kirsten fast i, at hun stadig vil dyrke sine interesser.

AF CÆCILIE DOHN CHRISTENSEN FOTO: SOFUS COMER

Tidligere var der bare fuld fart på mig. Jeg el-
skede at gå lange ture og være udenfor.”

60-årige Kirsten Nielsen vender blikket 
mod den uforstyrrede udsigt gennem det store vin-
due i spisestuen. Udenfor får vinden de nøgne træer 
til at vugge og skaber krusninger på Skive Fjord, som 
bugter sig nær enden af hendes have.

Det er 17 år siden, at Kirsten fik konstateret pri-
mær progressiv sclerose, og symptomer som drop-
fod, spasmer og en tyngende træthed påvirker hende 
hver dag. Selvom interessen for udelivet stadig ligger 
dybt i hende, besværliggør sclerosen mulighederne 
for at begive sig ud på de store vandreture. Men den 
stopper hende ikke.

Tung bagage på vandreturene

Hvis gåturene ikke er for udfordrende, kan Kirsten 
nøjes med at medbringe sine to støttestave i ste-
det for den elektriske scooter, som hun tyer til på 
de længere ruter. Men især når Kirsten og manden 
Brian skal dyrke deres interesse for fugle, volder 
hjælpemidlerne besvær.

”Hvis jeg har de to stokke i hænderne, og Brian 
pludselig siger: ’Se, en havørn’ – så har den jo væ-
ret væk længe, når jeg endelig får stillet stavene og 
fundet kikkerten frem,” smiler Kirsten, mens hun 
holder hænderne op til øjnene, som om hun holdt 
en kikkert.

Selvom hun fortæller om sine udfordringer med et 
smil på læben, er det noget, som berører hende hver 
dag. Hun beskriver sclerosen som en utrolig tung 

byrde, man altid har med i rygsækken. En rygsæk, 
som hun ville være lykkelig for at kunne stille fra 
sig bare en enkelt eftermiddag.

De daglige rutiner

Symptomerne har også gjort, at Kirsten er nødt til at 
gå på kompromis med mange andre ting. Især fylder 
det meget for hende, at hun ikke i samme grad kan 
gøre noget ud af sig selv. Føleforstyrrelser i hånden 
har gjort det svært at smukkesere sig i det daglige.

”Det giver mig selvtillid, når jeg får lidt makeup 
på og håret sat. Tidligere elskede jeg også høje hæle, 
og nu er jeg nødt til at gå i sådan nogle bedstemor-
sko,” siger Kirsten og peger under bordet på de sorte, 
fodformede sko på sine fødder.

På trods af udfordringerne ved sclerosen sørger 
Kirsten for at komme ud blandt folk. Både til familie-
arrangementer og til flere forskellige aktivitetshold 
som balancetræning, fysioterapi og ridning. Her er 
det både deltagernes krop og stemmebånd, der bliver 
brugt flittigt, fortæller hun.

Alternativer til medicinen

Træningen og en sund kost er den bedste behandling 
for Kirsten, da der ikke findes medicin til hendes 
progressive sclerose. Derfor var det et stort lyspunkt 
for hende, da der kom fokus på forskning i netop det. 
Men samtidig ved hun, at alderen er imod hende.

”Det er ærgerligt, at jeg nok ikke når at prøve den 
medicin, der er på vej mod progressiv sclerose. Jeg 

”
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har jo lige så meget lyst til at leve livet som de unge. 
Men så må jeg glæde mig over, at der er håb for de 
kommende generationer,” siger hun.

I stedet for medicinen får Kirsten hjælp til at leve 
med sygdommen på Sclerosehospitalet i Ry. Et sted, 
hvor hun har  været så meget, at hun efterhånden 
betegner det som ”sit andet hjem”. Her er der plads 

til, at både de gode og de svære ting kan fylde, og det 
betyder meget for Kirsten. På trods af at hun hver dag 
mærker tyngden af sclerosen i ”rygsækken”, vægter 
hun nemlig meget højt at se mulighederne frem for 
de begrænsninger, som følger med sygdommen.

"På trods af min sygdom er livet jo dejligt," 
siger hun. 

”På trods af min sygdom 
er livet jo dejligt.” 
KIRSTEN NIELSEN
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til alle private! Gælder i denne og næste måned!

33%
plus helt op til

20% rabat

yderligere rabat via  
Håndværkertilskud!

og aftal et gratis og  
uforpligtende tilbud!

BYENS ChemDry tlf. 48 14 44 21
RING NU!

Vi renser/vasker/behandler alle former for tæpper, møbler, 
gardiner, læder, klinker/fliser mv. i Deres hjem!

Rene Tæpper, Møbler,  
Gardiner og Klinker/Fliser

• Renser alle tæpper og møbler på stedet 
• Forbløffende renseresultater
• Intet besvær med møbelflytning
• Gardiner skal ikke pilles ned
• Anbefales af bl.a. ege tæpper
• Sæt Dem tilbage og nyd det

Tæpperens/vask
• Væg/væg tæpper, ægte tæpper, Kelim, silke og uld.
• Funklende rene og tørre på 1-2 timer.
•  Anvender kun mineraler, rent vand og kulsyre (bobler som i dansk vand).
• pH-neutral, fjerner ikke uldens naturlige olier.
• Varmefikseret imprægnering - super effektiv

Møbelrens/vask
• Alle møbelstoffer kan renses.
• pH-neutral, skånsom og samtdig ekstremt effekivt.
• Klar til brug efter få timer.
• Beskyttende imprægnering.

Gardinrens
• Renses mens de hænger på gardinstangen.
•  Snavs, støv og tobaksrøg  fjernes hurtigt og effektivt.
• Garanti mod krymp og krøl.

Behandling af Lædermøbler 
•  Renser og giver læderet sin oprindelige lød  

og smidighed  tilbage.
• Forhindrer udtørring og krakelering.
• Gør læderet mindre modtageligt for snavs

Klinker, fliser og fuger
• I køkken-alrum, bryggers, badeværelse, entré etc.
•  Rens og imprægnering
•  Flotte rene kilnker og fliser
•  Slut med kedelige beskidte fuger

Chem-Dry® har mere end 30 års erfaring og er 
anerkendt i mere end 50 lande. Vi anbefales bl.a. 
af de største tæppefabrikanter, deriblandt danske 
Ege Tæpper, og mere end 300 garverier og fabri-
kanter verden over.

BYENS Chem-Dry® er selvstændigt ejet og drevet. 
Servicerer Region Hovedstaden.

Storkøbenhavn og Nordsjælland
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Gammeldags grundighed og resultater,  
der kan ses og mærkes!
Faktisk er vi så gammeldags, at vi ikke engang har en hjemmeside på  
internettet. 

•  Til gengæld kommer vi personligt og helt gratis ud og ser på Deres behov 
sammen med Dem

• Vi tester og laver rengøringsprøver, så De kan se, hvad De kan glæde Dem til
• Vi giver Dem en FAST PRIS, og en skriftlig beskrivelse af opgaven

Og husk! De bestemmer præcis, hvor lidt eller hvor meget De vil have med. 
Paneler, døre, vinduer, vandrette flader, køkken, emhætten, skuffer og 
skabe, fliser, toilet og bad, afkalkning, bogreolen, nips, gulve, tæpper, 
møbler, gardiner, etc. etc.  

Vi arbejder med de bedste, mest effektive og sikre rengørings
metoder… og naturligvis masser af knofedt.    

Vi glæder os til at rengøre Deres bolig. Og skulle De byde på en 
hyggelig kop kaffe, så siger vi Ja Tak. 

Privat HovedRengøring™
20% 
RABAT

i denne og næste  
måned

PLUS yderligere op til

33%
Skattefradrag via 

håndværkerordningen

BYENS Privat Hovedrengøring™ er udviklet på baggrund af hovedrengøringer i 
mere end 300.000 m2 bolig.  Vi varetager hovedrengøringer i alle slags helårsbe-
boelser og sommerhuse – i alle størrelser og med alle slags rengøringsbehov.

Storkøbenhavn og Nordsjælland

RING NU 
Og aftal tid til et gratis
og uforpligtende tilbud

70 70 21 41

ANNONCE



MS BIKE kommer  
til en by nær dig

Første weekend i maj kommer Danmarks længste velgø-
renhedsløb på cykel forbi en by lige i nærheden af dig. Her 
kører mere end 170 dedikerede cykelryttere nemlig landet 
tyndt for en verden uden sclerose. Målet er at kunne afle-

vere en halv million kroner til forskning i sclerose.

AF STINE RØPKE LINDRUP FOTO: PRIVATFOTO

MS BIKE er på få år blevet 
en af Scleroseforeningens 
største succeser. Et cykel-

løb for seriøst dedikerede cykelnørder, 
som alle tager opgaven med at samle 
penge ind til sclerose alvorligt. Sid-
ste år samlede rytterne på MS BIKE 
390.000 kroner ind, og i år går de efter 
at runde den halve million.

Jagten på forskningskroner sender 
rytterne gennem landet, hvor de for-
delt på mere end 40 hold skal cykle 
737 kilometer på maksimalt 30 timer. 
Starten går i København lørdag den 
5. maj, mens målstregen venter ved 
Danmarks nordligste punkt, Skagen, 
næste dag. Og der skal cykles både 
dag og nat for at nå i mål på under 
30 timer. 

Kom ud og hep

De otte kvinder fra holdet WeTo-
gether737 er blandt årets deltagere. 
De cykler med for at få en oplevelse 

for livet, og fordi de 
gerne vil støtte kam-
pen for en verden 
uden sclerose.

”De fleste af os 
kender en, der lider af 
sclerose, og det står 
vores hjerte nært at 
hjælpe dem, der har 
det sværere end os. Vi 
cykler med for at vise vores støtte til 
dem, der lever med sygdommen hver 
dag. Og så gør vi det, fordi vi elsker 
at cykle,” forklarer Helle Vistisen fra 
WeTogether737.

Hold øje med MS BIKE-rytterne, 
når de kommer forbi din by, for de får 
brug for al den opbakning, de kan få. 
Måske er det lige præcis dine viftende 
flag og heppende tilråb, der giver dem 
gejsten til at cykle videre. Du kan også 
følge rytterne helt tæt på Sclerose-
foreningens Facebook-side, hvor vi 
viser direkte optagelser fra løbet hele 
weekenden den 5.-6. maj. 

Her kan du 
heppe på MS 
BIKE-rytterne 
den 5.-6. maj: 

Etape 1:
KøbenhavnKøge

45 km

Etape 2:
KøgePræstø

51 km

Etape 3:
PræstøSakskøbing

49 km

Etape 4:
SakskøbingTårs

52 km

Etape 5:
SpodsbjergDienæs

50 km

Etape 6:
DienæsFøns Vig

55 km

Etape 7:
Føns VigFårup sø

54 km

Etape 8:
Fårup SøBording

60 km

Etape 9:
BordingSjørup

43 km

Etape 10:
SjørupNykøbing Mors

56 km

Etape 11:
Nykøbing MorsØsterild

48 km

Etape 12:
ØsterildTranum

49 km

Etape 13:
TranumHjørring

59 km

Etape 14:
HjørringHulsig

50 km

Etape 15:
HulsigSkagen

16 km

Læs mere på  
www.mschallenge.dk
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Skyhøje ambitioner  
hos de nye danske  

cannabisavlere
Det kræver millioninvesteringer og en voldsom portion mod at være 
med fra start, når danske producenter begynder at dyrke cannabis til 
den nye forsøgsordning. Tre virksomheder fortæller, hvorfor de tager 

chancen, og hvad de vil have ud af muligheden.

AF SARA BANGSBO  FOTO: STENOCARE

Den berygtede cannabisplante skyder op af 
mulden. Omgivet af ubrydelige jernhegn med 
pigtråd. Og omringet af vagter med vrede 

hunde, der patruljerer langs det kolde hegn og hol-
der udkig fra høje vagttårne. Fantasien fik frit løb i 
Scleroseforeningen, da den første håndfuld af danske 
landmænd fik tilladelsen til at dyrke cannabis til me-
dicinsk brug som en del af den nye forsøgsordning. 

Men cannabisplanterne skal faktisk bag lås og slå, 
forsikrer den kendte fynske tomatavler Mads Peder-
sen, der fra i år også kan kalde sig cannabisproducent. 

”Man kan sige, at gartneriet er bygget som et 
omvendt fængsel, hvor det er umuligt at bryde ind. 
Topmoderne,” fortæller Mads Pedersen.

Hans nye virksomhed, Aurora Nordic Cannabis 
A/S, er en af de tolv, der har fået lov til at udleve 
drømmen om et cannabisgartneri på dansk jord. Og 
den mulighed ligger slet ikke så fjernt fra det, han 
allerede beskæftiger sig med. 

”Cannabisdyrkningen minder enormt meget om 
den måde, man dyrker tomater på. Det er begge 
natskyggeplanter, og de reagerer på samme måde 
over for klimaforandringer. Så hvis man er god til at 
dyrke tomater og forstår plantefysiologien bag, er 
man allerede langt i forhold til at dyrke cannabis,” 
forklarer Mads Pedersen.

Skrappe krav og dyre investeringer gør 
det til en mulighed for få 

Selvom det kan være en fordel at vide noget om to-
maters plantefysiologi, skal der mere til, hvis man 
vil have en fod indenfor i det nye danske cannabi-
serhverv. Det fortæller Morten Damkjær Nielsen, der 
er chefkonsulent hos den erhvervspolitiske afdeling 
hos Landbrug & Fødevarer. 

”Myndighederne vil helt naturligt stille nogle høje 
krav til produktionen. Det betyder, at det vil kræve 
nogle store investeringer og stor viden at etablere 
en produktion. Derfor vil det formentlig være ret få 
landmænd eller gartnere, der giver sig i kast med 
produktionen, men for de her få aktører kan der være 
et stort potentiale,” forklarer han.

Pårørende bliver producenter

Potentialet har længe stået klart for de fire direk-
tører af virksomheden Stenocare, der også har fået 
tilladelse til at dyrke medicinsk cannabis.

”Vi har alle fire stået i en hjælpeløs situation som 
pårørende til en kritisk syg, der ikke havde gavn af 
den medicin, der ellers tilbydes. Og hvis man købte 
cannabis på det illegale marked, anede man ikke, 

20 • SCLEROSEFORENINGEN • NR 2 2018



hvordan kvaliteten var. Derfor besluttede vi os for 
at blive en del af den her mulighed, der opstod med 
forsøgsordningen,” fortæller direktør Thomas S. 
Schnegelsberg.

”Vores mål er ikke at blive kæmpestore, men at 
producere det reneste og mest ensartede produkt. 
Det er vores mantra. Derfor bliver det markedet her 
i Danmark, som vi primært vil fokusere på,” ud-
dyber han.

Ambitionerne rækker  
ud over Danmarks grænser

Virksomheden Spectrum Cannabis Denmark er den 
tredje af de tolv virksomheder, der kan realisere et 
dansk cannabisgartneri. Og deres ambitioner holder 
sig ikke inden for de danske grænser. 

”Vi vil arbejde på at gøre Danmark til et af 
Europas førende lande inden for eksport af me-
dicinsk cannabis, for vi ved, at markedet er stort 
i udlandet. Men det tager utrolig lang tid at få 
stablet hele anlægget på benene, så vores pro-
dukter bliver først klar i starten af det nye år,” 
vurderer direktør Lars Thomassen.

Men på trods af ventetiden er de allerede nu klar 
over, hvilke produkter de ønsker at producere. 



”Vi mener ikke, at medicin bør være noget, man 
ryger eller drikker som te. Det skal være et pro-
dukt, der kan doseres helt præcist, og derfor vil vi 
producere olier og oliebaserede kapsler,” fortæller 
Lars Thomassen.

Cannabisolien er et hit

Cannabisolien bliver også det, både Stenocare og 
Aurora Nordic Cannabis A/S blandt andet satser på. 
Men selvom alle tre virksomheder vil producere olie, 
vil de dyrke planterne på forskellige måder: 

”Vi har vores planter i små klimarum i en lukket 
hal i stedet for i væksthuse eller drivhuse som de 
fleste andre. Det gør, at vi kan styre hele dyrknings-
processen fuldkommen kontrolleret, fordi det er os, 
der bestemmer, præcis hvor meget lys, vand og luft 
planterne får,” forklarer Thomas S. Schnegelsberg 
fra Stenocare. 

Tre af Stenocares 
fire medstiftere på 
inspirationsbesøg 

hos en canadisk 
cannabisproducent. 
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Drømmen om en 
lands indsamling 

bliver til virkelighed 
Når vi går på gaden og samler ind den anden søndag i september, står vi på helt 
egne ben. Sam arbejdet med Gigtforeningen er ophørt ved udgangen af 2017, og 
alle indsamlede midler går derfor fremover udelukkende til forskning i sclero-
se. Samtidig udvider vi indsamlingen til også at dække Region Syddanmark. Og 

allerede næste år bliver indsamlingen landsdækkende.

AF STINE RØPKE LINDRUP FOTO: ANJA EKSTRØM

V i står op for hinanden og for forskningen, har 
de to seneste år været vores motto, når vi har 
ringet på hjemme hos danskerne og bedt dem 

støtte vores fælles indsamling med Gigtforeningen. 
Men i år står vi på egne ben. 

”Der er spændende tider på vej, og vi håber, at 
alle vil være med til at gøre en stor drøm til virke-
lighed sammen med os,” siger Scleroseforeningens 
direktør, Klaus Høm, om fremtidens indsamling.

Landsindsamling venter lige om hjørnet

Allerede i år udvider vi indsamlingen med endnu en 
region, nemlig Region Syddanmark. Og så er vi både 
stolte af og glade for at løfte sløret for, at vi fra 2019 
gør en stor drøm i foreningen til virkelighed. Fra 
næste år, og mindst tre år i alt, har vi fået tilladelse 
til at samle ind i hele landet. En landsindsamling til 
fordel for forskning i sclerose bliver dermed endelig 
en realitet.

”Det er en enestående, men også stor udfordring, 
som vi har taget på os her. Vi glæder os i den grad 
til at gøre vores helt egen indsamling til en succes 
sammen med alle jer, som trækker i arbejdstøjet 
år efter år. Uden jer var der slet ingen indsamling. 

Faktum er, at jo flere vi er om at samle ind, des fle-
re døre kan vi nå at ringe på – og det giver i sidste 
ende flere penge til forskning i sclerose, som er det, 
vi alle arbejder så benhårdt på at opnå,” fortæller 
Klaus Høm.

Hold øje med seneste nyt om Scleroseforeningens 
indsamling på hjemmesiden, eller når du læser vores 
nyhedsbrev og kigger forbi vores Facebook-side. Vi 
glæder os til at samle ind sammen med dig søndag 
den 9. september.

Søndag den 9. september samler  
vi ind til forskning i sclerose

Har du lyst til at være med? 
Måske har du tidligere været med som indsam-

lingskoordinator? Måske har du overvejet det uden 
at få dig meldt til? Måske er det her første gang, du 
hører om muligheden. 

Uanset hvad håber vi, at du er klar til at gribe 
chancen i år. Nu har du nemlig mulighed for at sætte 
dit personlige præg på indsamlingen lige der, hvor 
du bor. Vi har brug for mange indsamlingsledere til 
at hjælpe os med at planlægge indsamlingen i hver 
by rundtom i de tre regioner. 
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Som noget nyt er ”indsamlingskoordinator”  ble-
vet til ”indsamlingsleder”. For dit arbejde er utroligt 
vigtigt og gør en afgørende forskel for indsamlingen 
i netop dit område. 

En hyggelig dag med godt humør

Sidste år var 38-årige Thomas Sørensen fra Kastrup 
indsamlingskoordinator for sit lokalområde. Hans 
søster har sclerose, og det var derfor oplagt for Tho-
mas at gøre en indsats for forskningen:

”Jeg meldte mig som indsamlingskoordinator for 
at gøre en aktiv forskel i forhold til at bekæmpe den 
sygdom, som ramte min storesøster for godt to år 
siden. Ud over arbejdet med at stable indsamlin-
gen på benene i Kastrup mødte jeg nye, spænden-
de mennesker med en relation til sclerose og fik 
udvekslet erfaringer og tanker. Det var en kæmpe 
bonus ved at engagere mig i indsamlingen. Og så var 
det virkelig en hyggelig dag, folk var i godt humør 
og havde nogle rigtig gode oplevelser ude på deres 
ruter. Det var dejligt at være en del af, og jeg satser 
stærkt på at være med igen til september,” fortæller 
Thomas, der til daglig arbejder som taksator hos 
If Forsikring. 

Sådan gik  
det sidste år

I 2017 samlede de i alt 
2.500 aktive frivillige i alt 
2,75 millioner kroner ind til 
deling mellem Gigtforenin-
gen og Scleroseforeningen. 

I Scleroseforeningen har 
vi siden da uddelt vores 
halvdel af de indsamlede 
midler til tre spændende 
forskningsprojekter, som 
du kan læse mere om på 
vores hjemmeside. 

Du finder en beskrivelse 
af de tre forskningsprojek-
ter, der har modtaget støt-
te, på www.sclerosefor
eningen.dk/blad182pro
jekter

Det laver en 
indsamlingsleder

• Som indsamlingsleder er din vigtig-
ste opgave at aktivere dit netværk i 
dit lokalområde. Der er brug for ind-
samlere til alle ruterne i området. 

• Det handler i høj grad om at opfordre 
og motivere familie, kolleger, venner 
og bekendte til at bruge tre timer af 
deres søndag på at samle ind. 

• På indsamlingsdagen er du vært på 
dit lokale indsamlingssted. Du sørger 
for at modtage indsamlede beløb fra 
hver indsamler, udfylde deres per-
sonlige diplom og sige tusind tak for 
deres indsats. Og efter indsamlingen 
sørger du for at sende det samlede 
beløb af sted til Scleroseforeningens 
sekretariat.  Til gengæld lover vi, at du 
har et stærkt konsulentteam i ryggen, 
som står klar med faglig sparring og 
hjælp, når du har brug for det. 
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FORSKNING

Få øje på balancen
Syns- og balanceproblemer hænger nøje sammen og er begge velkendte 
for mange personer med sclerose. Men ved særlig fokus på øjentræning 

kan både balance og gangfunktion forbedres, viser ny forskning.

AF ANDERS ENEVOLD GRØNLUND FOTO: COLOURBOX

Træning af øjets bevægelser kan være et vigtigt 
redskab for folk med sclerose til at forbedre 
både balance, træthed, svimmelhed, bevæ-

gelighed og livskvalitet. 
Forskere fra University of Colorado School of 

Medicine i USA har i en undersøgelse netop vist, 
at fokus på øvelser af syn og øje-/hovedbevæ-
gelser er afgørende for at få styr på balance og 
bevægelighed.  

Det er kendt, at balancen til dels afhænger af vores 
sanser, herunder synet. Personer med sclerose oplever 
ofte synsproblemer, hvilket kan påvirke opfattelsen 

af omgivelserne og i sidste ende give balanceforstyr-
relser – særligt hvis omgivelserne er i bevægelse.  

Balance trænes gennem øjet

De amerikanske forskere benyttede et trænings-
program kaldet Beems, der kombinerer visuelle og 
sansestimulerende øvelser med balance- og bevæ-
gelsestræning. Og det har givet gode resultater.

44 sclerosepatienter gennemførte programmet, der 
indbefattede to ugentlige øvelsesdage med instruktør 
og én ugentlig øvelsesdag hjemme i seks uger.

Øvelser:

Der findes et hav af forskel-
lige øvelser, der træner 
sammenspillet mellem 
hoved- og øjenbevægelser 
og styrker balancen. De kan 
foretages derhjemme enten 
siddende, stående eller under 
en gåtur. De følgende er blot 
et udsnit, og der kan laves 
mange variationer over dem:

1  Bevægelse af hovedet (op, 
ned, til siden), mens øjets 
fokus holdes på ét mål.

2  Bevægelse af øjnene mod 
forskellige fokus, mens 
hovedet holdes stille.

3  Armen strækkes foran 
ansigtet, og øjets fokus 
rettes mod en finger, 
mens hoved og overkrop 
roteres fra side til side.
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Mindsker træthed og  
forbedrer gangfunktion

Efter seks uger havde hovedparten af deltagerne for-
bedrede gang- og balanceevner i forhold til under-
søgelsens start og i forhold til en kontrolgruppe, der 
ikke lavede øvelser. Efter 14 uger fortsatte patienterne 
deres fremgang med forbedringer af balance, fysisk og 
psykisk helbred, formindsket træthed og svimmelhed. 

Resultaterne viste altså, at balanceøvelser kom-
bineret med øje-/hovedkoordination med fordel kan 
anvendes som en del af faste genoptræningspro-
grammer.

En vigtig niche

Og det bakkes op af fysioterapeut og ph.d.-stude-
rende Jacob Callesen. Han forsker i balancetræning 
på Aarhus Universitet og finder studiet interessant: 

”Det er en spændende undersøgelse, hvor de får 
gode resultater ved at fokusere på en vigtig niche i 
balanceforståelsen.”

Jacob Callesen er selv i gang med at se på, hvilken 
betydning balancetræning og styrketræning hver 
for sig har på henholdsvis gangfunktion og balan-
ceforbedringer.

Balancetræning meget kompleks

”De fleste patienter kender til balancetræning, men 
der findes et hav af forskellige måder at gribe det 
an på. Nogle laver balancetræning gennem ridning, 
andre gennem yoga og andre igen via aktive øvelser 
på gulv,” fortæller han. 

Balancetræning består af mange facetter, der 
gør det komplekst at afgrænse: Ved styrketræning 
kan man ved samme øvelse groft sagt skrue på to 
håndtag: vægten og antal gentagelser. Dette er ens 
for alle. 

”Men ved balancetræning kan samme ændring af 
en øvelse opleves meget forskelligt. Hos fru Hansen 
kan en øvelse gøres sværere, hvis den tilføjes dreje-
bevægelser, mens hr. Jensen i højere grad udfordres, 
hvis han under øvelsen skal sige 3-tabellen baglæns. 
Og hos begge kan øvelsen blive sværere, hvis benene 
samles,” forklarer Jacob Callesen.   

Fokus på synskontrol

”I det her studie tillægger forskerne den del af ba-
lancetræningen, der handler om synskontrol, stor 
værdi. Og det er vigtigt at have in mente, når man 
tilbyder balanceøvelser til patienter,” fastslår han.  

Elementer fra Beems-protokollen, som forskerne 
benytter, indgår også i Jacob Callesens balancepro-
gram. 

”Der er mange bagvedliggende mekanismer, der 
påvirker balancen. Så personer med sclerose kom-
mer ikke til at gå til øjentræning alene – det bør 
derimod være en del af pakken ved balancetræ-
ning,” påpeger Jacob Callesen, der er usikker på, 
hvor udbredt synsøvelser er rundtom i klinikkerne 
i Danmark: 

”Konceptet omkring træning af synet er kendt 
af nogle fysioterapeuter, men ikke alle, og i hvilket 
omfang det bruges i den daglige klinik, er jeg ikke 
klar over,” siger han og anbefaler, at man diskuterer 
muligheden for øjentræning med sin fysioterapeut. 
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Balance  
og sclerose
Balanceforstyrrelser er et 
meget udbredt symp-
tom hos sclerosepa-
tienter. Problemer med 
balancen kan begrænse 
patienters bevægelighed 
og deres daglige gøre-
mål, gøre dem usikre og 
påvirke deres evne til at 
arbejde. Mange med-
bringer for eksempel 
stok på gaden, fordi de 
ikke vil forveksles med en 
fuld person.  
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Minister til kommunerne:

”Brug nu de  muligheder, 
der er i lovgivningen, 

for at hjælpe”
AF GITTE RUDBECK FOTO: FLEMMING LEITORP

Politisk topmøde  
om sclerose
Danmarks første politiske 
topmøde om sclerose 
rullede af stablen 20. marts 
i Industriens Hus i Køben-
havn. Topmødet satte fokus 
på de største udfordringer 
for et godt liv med sclerose 
under tre overskrifter:

1  Vejen til effektive 
behand lingsforløb

2  Den rette behandling til 
de rette patienter, rehabi-
litering og arbejdsmarked

3  Familier med sclerose 
– pårørende i midten.

Topmødet samlede en lang 
række centrale aktører, her-
iblandt scleroseeksperter, 
ministre og sundhedspoliti-
ske ordførere.



Det kan være svært at få hverdagen til at hænge sammen i børnefamilier, hvor 
mor eller far har sclerose. For mange er det ikke muligt uden hjælp. Alligevel får 
de afslag på hjælp fra kommunen. Lev med SCLEROSE har talt med børne- og 
socialminister Mai Mercado i forbindelse med det politiske sclerosetopmøde, der 
løb af stablen 20. marts i København. Her bidrog ministeren med et oplæg om 
udfordringerne i familier med sclerose.

Hvad er hovedbudskabet i dit oplæg?

Mai Mercado (MM): Når sclerose rammer, sker det 
typisk i en livsfase, hvor der er rigtig meget knald på, 
hvor mange er ved at stifte familie, har en karriere 
eller er ved at skabe den, og hvor det i forvejen kan 
være svært at få det hele til at hænge sammen. Det 
er mit hovedbudskab som børneminister. Mens mit 
hovedbudskab som socialminister med ansvar for 
vores servicelov tager udgangspunkt i, at der med 
sclerose er tale om en sygdom, som udvikler sig. 
Derfor er det jo rigtig vigtigt, at man ude i kommu-
nerne har et særligt blik for det, og at man løbende 
sørger for at holde øje med hjælpebehovet.

I Scleroseforeningen oplever vi, at mange 
kommuner baserer deres ydelser på ældres 
behov og i mindre grad har øje for de behov, 
man har, når man er en del af en familie 
og har børn at tage vare på. Hvad er dine 
tanker om, hvordan vi bedst holder hånden 
under børnefamilier med en forælder, der 
har en alvorlig sygdom som sclerose?

MM: Familieperspektivet er helt afgørende for mig. 
Det nytter jo ikke noget, at en kommune indretter 
deres tilbud primært efter ældres behov og ud fra en 
forestilling om, at funktionsnedsættelser først kom-
mer med alderen. For sådan er virkeligheden ikke for 
en række af vores borgere, og det skal kommunerne 
selvfølgelig indrette sig efter. 

Mange kommuner mener ikke, at der kan 
være brug for praktisk hjælp i familier, hvor 
der er en rask ægtefælle. Det betyder, at 
den raske ægtefælle indimellem må løbe så 
stærkt, at der er risiko for, at han eller hun 
selv bukker under pga. et for stort pres. Hvad 
tænker du om det?

MM: Dér skal kommunerne selvfølgelig træde til. Og 
her rummer lovgivningen heldigvis en lang række 
muligheder, som kommunerne kan bruge. Der er en 
hel masse forskellige former for hjælp og støtte, som 
lige præcis har til formål at sikre, at hverdagen kan 
hænge sammen. Det gælder også for den raske æg-
tefælle. Så ud over personlig hjælp til den person, der 

har sclerose, så kan hjælp også være praktisk hjælp 
til at varetage forældrerollen, så den scleroseramte 
forælder også kan deltage aktivt i familielivet. Det 
kan for eksempel være hjælp til at smøre børnenes 
madpakker om morgenen. Det kan være hjælp til 
at få ungerne i tøjet og få dem i skole. Så det er jo 
vigtigt at tænke bredere end bare på den personlige 
hjælp til den borger, der får sclerose. Hjælpen skal 
også tænkes i forhold til den raske. Sclerose er jo 
ikke bare en sygdom med meget store konsekvenser 
for den, som bliver ramt af sygdommen, men også 
for den raske ægtefælle. Men det er også vigtigt, at 
man ude i kommunerne har blik for, at behovene 
kan ændre sig som følge af sygdommens natur, så 
man for eksempel ikke bare venter på, at et attak 
klinger af, men også går ind og understøtter familien 
i den periode, attakket varer, hvor der jo også er en 
hverdag, der skal opretholdes.

Hvad tror du, der skal til, for at kommunerne 
får familiebrillerne på?

MM: Jamen at få gjort opmærksom på, at det ikke 
kun er ældre, der har et hjælpebehov, men at det 
for eksempel også kan være yngre med sclerose. 
Og her ser jeg sclerosetopmødet som en rigtig god 
mulighed for at få flaget for vigtigheden af, at man 
individuelt får tilpasset ydelserne efter de behov, der 
er i den enkelte familie. For mulighederne er faktisk 
til stede i lovgivningen, og det er også derfor, at 
min opfordring til kommunerne lyder: Brug nu de 
muligheder, der er. For til syvende og sidst tror jeg, 
at god forebyggelse og god hjælp vil kunne betale 
sig i det lange løb. Og når jeg siger ”betale sig”, så 
tænker jeg selvfølgelig i menneskelig værdi, men jeg 
tror faktisk også, at det økonomisk bedre kan betale 
sig i det lange løb at have det lange lys på.

Rettidig hjælp betyder i hvert fald meget i 
forhold til at kunne bevare arbejdsmarkeds
tilknytningen, ved vi …

MM: Jo, men også i forhold til familien. Og hvis man 
har en rask ægtefælle, som ender med at gå ned med 
stress, fordi det er vanvittigt hårdt, så har det jo 
rigtig stor betydning, hvis den sygemelding kunne 
være undgået med den rette hjælp. 
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Velkommen til  
VALG 2018

Scleroseforeningen er en 
demokratisk organisation, 
hvor medlemmerne har stor 
indflydelse. I 2015 beslutte-
de den øverste myndighed i 
foreningen, Delegeretforsam-
lingen, en ny, demokratisk 
opbygning, så alle medlem-
mer kan stemme, når der i år 
er valg. 

Derfor skal du bruge din  
stemme fra 1. til 25. september. 

Samtidig kan alle medlemmer 
stille op til Delegeretforsamlin-
gen. 

I første omgang skal der vælges 
delegerede til Delegeretforsam-
lingen. 

Delegeretforsamlingen kommer 
til at bestå af 101 personer, der 
mødes en gang om året og væl-
ger medlemmer til udvalg og til 
Hovedbestyrelsen. 

• 48 af pladserne går til repræ-
sentanter for de 48 lokalaf-
delinger. De udpeges lokalt. 
Hovedbestyrelsen vælges først 
senere, så du kan stille op til 
følgende:

• 10 pårørenderepræsentanter 
• 16 medlemmer med MS  
• 11 netværksrepræsentanter 
• 4 medlemmer med MS til 

ungerepræsentanter 
• 10 medlemmer til Ungeudval-

get, 2 pr. region

Læs mere om, hvordan du stiller 
op, på næste side.

Alle medlemmer i Sclerose-
foreningen kan stille op til 
Delegeretforsamlingen. Og alle 
medlemmer kan stemme på de 
delegerede via hjemmesiden.

Når de delegerede er valgt (28. 
september), kommer 2. runde af 
valget. Herefter er det muligt at 
stille op til Hovedbestyrelsen og 
de tre udvalg, og det annonce-
res omkring 15. september. Følg 
med på www.scleroseforenin
gen.dk.
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SÅDAN STILLER DU OP 
Vil du være med i Delegeretforsamlingen?

Det er muligt at stille op fra 1. juni og frem til 10. august. 

DU KAN STILLE OP TIL DISSE POSTER: 

VÆLG MIG

10
pårørende
repræsentanter

Du skal være med-
lem af foreningen, 
og du skal være 
et nærtstående 
familiemedlem 
til en person med 
sclerose. Du skal 
være engageret i 
sagen og kunne 
sætte dig ud over 
egen situation og 
kunne repræsente-
re pårørende bredt. 

16
medlemmer  
med MS  

Du skal være med-
lem af foreningen 
og have sclerose. 
Du skal være 
engageret i sagen 
og kunne sætte 
dig ud over egen 
situation og kun-
ne repræsentere  
medlemmer med 
sclerose bredt.

11
netværks
repræsentanter

Du har evne og 
erfaring med at 
arbejde overordnet 
og strategisk. Du 
har en interesse for 
foreningens sag. 
Din baggrund kan 
være alt muligt: 
erhvervslivet, kul-
tur, administration, 
læge, sygeplejer-
ske, kommunikati-
on mv. 

4
medlemmer med 
MS som unge
repræsentanter 

Du skal være 
medlem af for-
eningen og selv 
have sclerose. Du 
skal være under 40 
år, være engageret 
og kunne repræ-
sentere unge med 
sclerose. 

10
medlemmer til 
Ungeudvalget,  
2 pr. region

Du skal være 
under 40 år og 
have en interesse 
for foreningens 
sag. Du kan stille 
op, både hvis du 
har sclerose, og 
hvis du ikke har.

For at stille op skal du bruge 5 stillere. Det vil sige 5 personer, der peger på dig,  
når du stiller op. Stillerne skal være medlem af Scleroseforeningen. 

Når du inde på hjemmesiden stiller op, spørger systemet dig, hvem dine stillere er. 
De får så et link, som de skal godkende. Når de har godkendt, er du opstillet.

Og så kan alle medlemmer stemme på dig fra 1. september. 
Læs mere om valget på www.scleroseforeningen.dk/valg2018

VIGTIGE  
DATOER:

1. juni til 10. august 
Mulighed for at stille op. 

15.31. august
Kandidater præsenteres  
på hjemmesiden.

1.25. september
Her skal du stemme.

28. september
Valgresultat klar.  
De delegerede er valgt.

Herefter er der mulig-
hed for alle medlemmer 
for at stille op til udvalg 
eller Hovedbestyrelsen. 
Mere om det i Lev med 
SCLEROSE i oktober og 
på hjemmesiden. 
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” I Scleroseforeningen kan jeg bidrage 
med det, jeg har mulighed for”
Rikke Bay er 41 år og mor til 3. Hendes mor er diagnosticeret 
med sclerose og er meget aktiv i Scleroseforeningen. 

AF CÆCILIE DOHN CHRISTENSEN

Hvad er din rolle som  
pårørenderepræsentant?
Jeg er med til at vælge Sclero-
seforeningens hovedbestyrelse. 
I pårørendegruppen arbejder vi 
desuden på at holde nogle ekstra-
møder i løbet af året. Det tror jeg 
kan gøre foreningen endnu kloge-
re på, hvad vi kan bidrage med. 

Hvad fik dig til at stille op?
Et ønske om at engagere mig i 
en sag, som står mig nær. Det 
betyder noget både for mig 

som pårørende og for min mors 
liv og fremtid. Det er vigtigt, at 
pårørende også har en stemme i 
Scleroseforeningen. 

Har du et råd til  
mulige kandidater?
Det er godt, at Scleroseforenin-
gen har plads til engagement 
på forskellige niveauer. Støt med 
de ressourcer og den tid, du har. 
Delegeretforsamlingens årlige 
møde er en værdifuld måde at 
bidrage til foreningens arbejde på. 

Hvad har du fået  
ud af at være med?
Det er altid spændende at 
følge det faglige omkring forsk-
ning og initiativer i og drift af 
organisationen. Derudover er 
det fedt at opleve de frivilliges 
engagement i foreningen og 
responsen på deres store arbej-
de – herunder også min mors. 
Det er sejt at se mine børns 
mormor lidt som en ”rockstjer-
ne” i foreningen. 

” Det er fantastisk, at vi kan hjælpe  
hinanden og finde løsninger sammen”
John Brügmann er 51 år, gift og har to børn. John sidder i bestyrelsen 
i Dronningens Ferieby, har ikke selv sclerose og er ikke pårørende.

AF ANNA KRAGSKOV LARSEN

Hvad er din rolle som  
netværksrepræsentant?
Det er vigtigt at lytte til både 
medlemmer og forening for 
at forstå problemstillinger og 
sammenhænge. Hvis medlem-
mer fortæller mig noget, der 
ligger dem på sinde, går jeg 
videre med det til foreningen. 
På den måde kan jeg mægle 
mellem medlemmer og for-
ening.

Hvordan har det været at være  
med i Delegeretforsamlingen?
Møderne er meget professionel-
le og giver et godt indblik i, hvad 
foreningen står for, og hvilke 
aktiviteter der er. Foreningen er i 
god dialog med medlemmerne 
på møderne.

Har du et råd til  
mulige kandidater?
Vær lyttende og observerende.

Hvad har du fået  
ud af at være med?
En større forståelse af, hvad 
foreningen gør for medlemmer-
ne, og ny viden om forskning 
og behandling. Jeg synes, det 
er fantastisk, at vi kan hjælpe 
hinanden og finde løsninger 
sammen.

30 • SCLEROSEFORENINGEN • NR 2 2018



Ny vegansk D3-vitamin
Grønne dfi Vitaminer lancerer nu en helt ny D3-vitamin, som er 100% vegansk. 
Nu kan både veganere, vegetarer og andre få en D3-vitamin helt uden animalsk 
indhold.

dansk farmaceutisk industri a-s
www.dkpharma.dk

NYHED!

100% VEGANSK!

MED EKSTRA 

JOMFRU OLIVENOLIE

Vegansk D3 indeholder 50 mcg vitamin D3 og ekstra jomfru olivenolie for at sikre en optimal optagelse. Kapslen er også vegansk, da den 

er lavet af tang. Vitamin D3 bidrager til normal  funktion af knogler, tænder, immunsystem, celledeling, muskler, kalkniveau i blodet samt 

optagelse af kalk og fosfor. Fås i helsekostbutikker og webshops samt førende apoteker og Matasbutikker

Indhold: 90 kapsler Daglig dosis: 1 kapsel

D3 Vegan annonce 210x148.indd   1 02/03/2018   13.39

REHAB & FYSIO
Træningsteknologi

i verdensklasse

Vi hjælper scleroseramte
til træning og bevægelse i eget hjem

Nyhed: Dansk Arm/Ben træner
til kørestolsbrugere og 

gangbesværede

Åbent hus for Scleroseramte 
og pårørende  

5 maj fra kl.10 til 21

Tilmeld på lemco.dk 

LEMCO Rehab & Fysio • Fabriksvej 3 • 3000 Helsingør •Tel: 3325 4002

• Kan bruges fra El-Kørestol
• Virker med fastramme stole
• Vedligeholder kredsløbet
• Modvirker blodpropper i benene
• Reducerer vand i benene
• Giver varme i benene

• Leje og køb
• Introduktionspris: 
• 14 dages prøveperiode

• Let  og enkel brug og betjening
• Dansk Design, Made in Denmark
• Produceret i Danmark

• Billigere og mere effektiv end   
 dyre cykler med med motor.   

 Successrate: 98%
28 års erfaring med sclerose

kr.
16.900-
Inkl.moms

Se mere og bestil afprøvning 
på lemco.eu

ANNONCE

ANNONCE



Butiksindsamlingen 
skudt godt i gang

Igen i år skød vi butiksindsamlingen i gang fra uge 12. Vores grønne indsamlingsbøsser har 
fået nyt look, og vi glæder os over at se dem pryde diskene i butikker, cafeer, supermarkeder 
og andre butikker rundtomkring i det danske land. Med så mange flotte indsamlingsbøsser 
ude i butikkerne opfylder vores butiksindsamling to vigtige formål: Vi samler ind til vigtig 

forskning i sclerose, så vi en dag forhåbentlig kan kysse sclerose farvel for evigt. Samtidig er 
det en fantastisk måde at skabe kendskab til og synlighed omkring sclerose. Det er disse to 

vigtige formål, der gør, at vi fortsætter butiksindsamlingen igen i år. 

AF STINE RØPKE LINDRUP

Butiksindsamlingen 
drives frem af stærke, 
frivillige kræfter

I 2017 var der mere end 
fantastiske 600 frivillige 
på butiksindsamlingen, 
og i år forventer vi at 
runde 1.000 frivillige. 
Tusind tak til alle jer, 
som har givet en hånd 
med i årene, der er gået, 
og jer, som har været 
ude med indsamlings-
bøsserne her i foråret. 
Vi glæder os over at se 
jeres store engagement 
og gåpåmod år efter år.

Butiksindsamlingen 
2018 når nye højder

Ved butiksindsamlin-
gen 2017 opstillede vi 
sammen cirka 9.000 
indsamlingsbøsser. Og i 
år håber og tror vi på at 
få cirka 12.000 bøsser på 
plads i landets butikker. 
For jo flere indsamlings-
bøsser vi stiller op, des 
flere penge får vi samlet 
ind til forskning i sclero-
se. Sidste år lød ind-
samlingsresultatet på 
knap 1.004.600 kroner, 
og vi tror på, at vi kan nå 
endnu højere i år. 

Støt med byttepenge 
i indsamlingsbøsser

Når du handler i butik-
ker, cafeer, supermarke-
der eller andre butikker 
til og med uge 24, kan 
du støde på Sclerose-
foreningens farverige 
indsamlingsbøsser. Ved 
at smide dine bytte-
penge – eller et større 
beløb – i indsamlings-
bøsserne støtter du op 
om butiksindsamlingen 
og bidrager til forskning 
i sclerose. 

Støt gennem  
stregkoder

Som en del af butiks-
indsamlingen finder 
du stregkoder fra 
Scleroseforeningen 
ved diskene i de fleste 
REMA 1000-butikker 
og Bahne-butikker i 
hele landet. Når du 
scanner og betaler en 
stregkode ved kassen, 
støtter du nemt butiks-
indsamlingen med 30 
kroner.

600
FRIVILLIGE

NYE  
HØJDER
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Vind en  
tur til Paris
Som noget særligt kan du 
i år vinde en tur for to til 
det skønne Paris og andre 
lækre præmier. Alt, du skal 
gøre for at være med i kon-
kurrencen, er at svare på 
et enkelt spørgsmål inden 
den 1. juni 2018. Du læser 
mere om konkurrencen og 
deltager på siden: www.
scleroseforeningen.dk/kys.

Støt via sms

Har du sjældent kon-
tanter? Så send en 
støtte-sms i stedet for. 
Når du skriver teksten 
KYS30 og sender af 
sted til 1231, støtter du 
nemt og hurtigt butik-
sindsamlingen med 30 
kroner. Du finder også 
informationerne på 
siden af indsamlings-
bøssen.

Støt på vores  
hjemmeside

Du kan også støtte 
forskning i sclerose 
på vores hjemmeside: 
www.scleroseforenin
gen.dk/stotos. Her 
kan du give et valgfrit 
engangsbeløb eller et 
fast månedligt beløb. 
Du kan støtte på vores 
hjemmeside hele året 
rundt og ikke kun i peri-
oden, hvor vi afholder 
butiksindsamlingen.

Støt med din  
egen indsamling

Hele året rundt kan du 
være med til at kysse 
sclerose farvel ved at 
starte din egen unikke 
indsamling til fordel 
for forskning i sclerose. 
Du kan starte din egen 
indsamling med alt fra 
at sælge armbøjnin-
ger og tabte kilo til at 
sælge hjemmelavede 
armbånd eller kager. Du 
starter din indsamling 
på siden: https://ind
samling.sclerosefor
eningen.dk/.

SMS

KYS30
TIL 1231

HJÆLP
OS
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Sådan kan du hjælpe 
til med at nå et endnu 
flottere indsamlings
resultat i år

Hjælp os med at ska-
be opmærksomhed 
omkring butiksindsam-
lingen blandt familie, 
venner, kolleger og 
bekendte. Fortæl dem, 
du kender, om de 
mange støttemulighe-
der. Hver eneste krone 
tæller, når byttepenge 
skal forvandles til forsk-
ningsmidler.



OPSKRIFTER

Røget makrel og sprødt 
forårsgrønt på ris
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Personer: 4

4 dl sushiris
1 røget makrel
2 forårsløg
1 bdt. radiser
2 spsk. sesamfrø
2 agurker
4 spsk. østerssauce
1 spsk. sød chilisauce 
2 spsk. citronsaft
200 g optøede edama-
mebønner
½ bakke karse

Kog sushirisene som angivet på emballagen. Lad dem trække, 
til de er færdige. Fjern skind og ben fra makrellen, og pluk den 
i mindre stykker. Skær forårsløgene i skiver og radiserne i små 
stave. Rist sesamfrøene på en tør pande, til de dufter og ”popper”. 
Lad dem køle af på en tallerken. Skær agurkerne i grove stykker, 
og kom dem i en skål. Rør østerssauce, chilisauce og citronsaft 
sammen, og dryp det over agurkerne. Drys med sesamfrø. Løsn 
forsigtigt risene med en ske, og anret dem i 4 skåle. Fordel makrel, 
forårsløg, radiser og edamamebønner på toppen, og drys med 
karse. Servér retten med agurkesalat. T
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Fennikelsalat  
med chokolade

1 stor fennikel
2 spsk. olivenolie
1 spsk. balsamico
1 nip havsalt
2 stykker 85 % chokola-
de, grofthakket

Snit fennikel meget fint. 
Jeg brugte foodproces-
sor. Overhæld den med 
olivenolie og balsamico, 
og drys med salt. Vend 
godt rundt, og drys cho-
kolade på toppen.

Grillede tigerrejer
med mango og asparges

Personer: 2

300 gram tigerrejer
1 mango
1 bundt friske  
asparges
Marinade:
½ dl olivenolie
Saft af en lime
½ bundt koriander
2 cm frisk ingefær
1-2 fed hvidløg
Havsalt og peber

Blend marinaden med 
stavblender, og hæld 
den over spyddene. Grill 
dem 2-3 minutter på 
hver side, og server. Spis 
gerne de lækre spyd 
med en god salat, for 
eksempel fennikelsalat. 



LEV MED
Sclerose 
mindsker 
risiko for 
kræft
Kræft forekommer 
sjældnere hos menne-
sker med sclerose end 
hos resten af befolknin-
gen, viser en ny fransk 
undersøgelse. Dette 
hænger måske sammen 
med sclerosemedi-
cins kræfthæmmende 
virkning eller med, 
at mennesker med 
sclerose har et overak-
tivt immunforsvar. Læs 
mere om undersøgelsen 
på www.sclerosefor
eningen.dk/nyheder/
sclerosemindskerkra
eftrisiko.

Skal du med på 
You Run?

Sidste søndag i april lyder start-
skuddet til årets udgave af velgø-
renhedsløbet You Run. Her løber 
eller går tusindvis af danskere for 
at samle penge ind til en sag, der 
står dem nær. En af dem er 12-årige 
Melanie, som løber 5 kilometer til 
ære for sin mor, som har sclero-
se. Hun har allerede samlet mere 
end 8.000 kroner ind takket være 
en lang række små og store bidrag 
fra venner og bekendte, som støtter 
hendes kamp for en verden uden 
sclerose. Melanies bedstefar løber 
distancen sammen med hende, når 
You Run skydes i gang den 29. april. 

Du kan også være med og gøre 
en forskel i kampen for penge til 
forskning i sclerose. Hvad enten du 
har lyst til at gå eller løbe fem ki-
lometer, udfordre dig selv med en 
løbetur på 10 kilometer eller måske 
endda en halvmaraton, så er din 
deltagelse et kæmpe skridt i den 
rigtige retning i vores fælles ind-
sats for en verden uden sclerose. 

Det eneste, du skal gøre, er at 
melde dig til You Run. Når du til-
melder dig, kommer du samtidig 
automatisk i gang med din helt 
egen indsamling, så du nemt kan 
opfordre dine venner, kolleger og 
andre i dit netværk til at støtte din 
deltagelse. Alle indsamlede midler 
går som altid til forskning i sclero-
se, så skynd dig at melde dig til. 
Inviter gerne et par venner eller 
familien med, så I kan løbe eller gå 
en hyggelig tur sammen og være 
med til at kæmpe for en verden 
uden sclerose.

Tilmeld dig You Run via linket her: 
www.scleroseforeningen.dk/blad182-yourun
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Ocrevus godkendt i Europa:

Første middel i Danmark  
mod progressiv sclerose
Det europæiske sundhedsagentur, 
EMA, har netop godkendt Ocrevus 
til behandling af både attakvis og 
primær progressiv sclerose i Euro-
pa. Ocrevus har været tilgængelig 
i USA siden foråret 2017, og bliver 
det første lægemiddel nogensinde 
til primær progressive patienter i 
Danmark. 

Flere eksperter forventer dog, at 

Ocrevus kun vil have effekt på en 
ret snæver gruppe af mennesker 
med primær progressiv sclerose. 
Og at det hovedsageligt er yngre 
med tegn på aktiv sygdom, som 
kan få gavn af behandlingen.

”Data viser, at Ocrevus vil have 
bedst effekt på en lille undergrup-
pe af patienter under 45 år med 
primær progressiv sclerose og med 

aktiv sygdom,” fortæller Finn Sel-
lebjerg, professor ved Dansk Cen-
ter for Multipel Sclerose på Rigs-
hospitalet.

Læs mere om godkendelsen på 
www.scleroseforeningen.dk/
nyheder/ocrevus-godkendt-i-
europa 

Brenderup • Bolighuset Werenberg   Tlf. 64 44 10 49
Holbæk • Farstrup Comfort Center   Tlf. 20 56 44 03
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
Århus C • Farstrup Comfort Center  Tlf. 86 13 35 88

WWW.FARSTRUP.DK

Lad din lokale forhandler overbevise dig;

Hvorfor nøjes med at se, når man kan føle? 

Tidens tendenser med fokus på kropsbevidsthed og 
livskvalitet stiller store krav til vores hverdag, og det er 
vigtigt, at det føles rigtigt, når vi sidder. 

Derfor kan du få din helt egen individuelle Farstrup stol, 
der bliver 100% tilpasset til dine ønsker og behov. 

Stolen fås med regulerbar sæde og ryg, mulighed for 
lænde- og nakkestøtte, elektrisk sædeløft, indbygget 
eller separat fodhviler og meget mere. 

lev med scleroose 2018.indd   1 19-02-2018   15:32:54
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Nyt studie om  
kostvaner og sclerose
Et nyt studie fra USA peger på, at 
sclerosesymptomer kan mindskes, 
hvis du spiser mere grønt og fuld-
korn og mindre rødt kød og sukker.  
Knap 7.000 personer med alle slags 
sclerose deltog i studiet. Personer-
ne blev inddelt i fem grupper, alt 
efter hvor sundt de spiste. Delta-
gerne rapporterede deres sclerose-
symptomer i et spørgeskema over 
seks måneder. Resultaterne viste, 
at personer i den sundeste gruppe 
var 20 procent mindre tilbøjelige 
til at have funktions nedsættelse 
og depression end personer i den 
mindst sunde gruppe. Men sclerose 
udvikler sig meget forskelligt fra 

person til person. Derfor er det 
stadig usikkert, hvordan ernæring 
spiller ind på sclerose. Sclerosefor-
eningen anbefaler pt. ikke en be-
stemt kost, men er selv i gang med 
et koststudie, som forhåbentlig vil 
kunne give flere svar om sammen-
hængen mellem kost og sclerose.  

Hvis du ikke fik læst sidste udga-
ve af Lev med SCLEROSE, kan du 
læse temaet om kost og relationen 
mellem din tarm og sygdomme 
her: www.scleroseforeningen.
dk/blad182-tarme
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Tag til  
sclerosecamp  
på Club La 
Santa

Den 7. til den 14. december 
afholder Club La Santa en 
inspirations- og trænings-
uge for mennesker med 
sclerose. Formålet med 
ugen er, at du kan komme 
af sted på en tur fyldt med 
træning, socialt samvær 
og afslapning med andre 
mennesker med diag-
nosen. Selve campen er 
kun for folk med sclerose, 
men du kan sagtens, mod 
egenbetaling, medbringe 
familie eller venner, som 
kan gøre brug af Club La 
Santas skønne omgivelser 
og sportsfaciliteter samt 
deltage i fællesmiddag, 
rundvisninger og foredrag. 

Læs, om det er noget for 
dig, på: www.sclerosefor
eningen.dk/blad182lasanta



Status på Progressive MS Alliance
Progressive MS Alliance er et glo-
balt samarbejde mellem en række 
lande med et formål om at ko-
ordinere og målrette forskning i 
progressiv sclerose. Målet er, at en 
konkret behandling mod progres-
siv sclerose skal være på vej i 2019. 
For et år siden gav Progressive MS 
Alliance knap 100 millioner kroner 
til tre forskningsprojekter:

Projekt 1 handler om at iden-
tificere effektive lægemidler mod 
progressiv sclerose ved at under-
søge centralnervesystemets im-
munceller. 

I projekt 2 er målet at identificere 
molekyler, som har en beskyttende 
funktion på nerveceller og evnen 
til at reparere beskadiget myelin. 

Projekt 3 fokuserer på at udvikle 
diagnoseværktøjer gennem bed-
re MR-scanningsmarkører. Ideen 
er, at man med bedre scannings-
markører kan forudse og måle 
sygdomsudvikling ved progressiv 
sclerose præcist og tidligere, end 
man kan i dag. 

Scleroseforeningen støtter Pro-
gressive MS Alliance med cirka 1,3 
millioner om året.

Hvis du vil vide, hvad status er 
på forskningsprojekterne, kan du 
læse om dem på www.sclerose-
foreningen.dk/blad182-alliance

live
 your 
    life

HAR DU HUSKET DET HELE?
Multipel sclerose er ingen 
hindring for at komme ud og 
opleve verden. Det kræver 
bare lidt ekstra forberedelse.

TEVA DENMARK A/S
Vandtårnsvej 83A / 2860 Søborg
Telefon: 44 98 55 11
Mail: info@tevapharm.dkMARTS 2018 | DK/CPP/18/001 | UDGIVET AF TEVA DENMARK A/S

Teva har udviklet en rejsefolder, som hjælper 
dig med at huske det hele både før og under 
rejsen. Desuden indenholder den en ordbog 
på forskellige sprog, som du kan bruge hvis 
du har brug for hjælp, vedrørende din MS på 
rejsen. Du kan få den hos din MS-læge eller 
MS-sygeplejerske.

380085_Teva rejsefolder annonce_SOMMER_210x148.indd   1 07/03/2018   10.35
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Scleroseforeningen har indgået 
samarbejde med advokatfirma
Har du svært ved at gennemskue 
dine rettigheder i en patientska-
desag, eller har du brug for pro-
fessionel rådgivning i forbindelse 
med en sag om forsikring?

Scleroseforeningen har indgået 
et samarbejde med advokatfirmaet 
Kroer\Fink Advokater, så du som 
medlem kan modtage gratis juri-
disk bistand.

Det betyder, at du gennem 
Kroer\Finks advokathotline kan 
få gratis vejledning og hjælp til 
de juridiske spørgsmål, som kan 
opstå i forbindelse med erstat-
nings- eller forsikringssager. 
Derudover tilbyder Kroer\Fink 
Advokater en gratis gennemgang 
og vurdering af netop din speci-
fikke sag. 

Advokaterne kan kontaktes på 
71 99 29 29. Telefonen er åben 
mandag til fredag i tidsrummet 
9.00 til 16.00.

Du kan også sende en mail til 
kontakt@kroerfink.dk. Husk at 
skrive dit telefonnummer i mai-
len, så advokaterne kan ringe dig 
op. Skriv også gerne et par linjer 
om din sag.

Bahne kysser sclerose farvel

Når butiksindsamlingen indtager hele landet fra uge 12 til uge 25, kan du som noget helt nyt støtte  
indsamlingen, når du handler i en Bahne-butik. Bahnes 19 butikker landet over har nemlig Sclerose-
foreningens støttestregkoder liggende ved kassen, så deres kunder nemt kan give et bidrag til  
indsamlingen. Kys Sclerose Farvel siger tusind tak til Bahne for det store engagement i kampen  
for en verden uden sclerose. Sammen kysser vi sclerose farvel.
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Måske slut med meningsløse  
ressourceforløb og arbejdsprøvninger?
Ifølge Beskæftigelsesministeri-
et er der et nyt lovforslag på vej 
om ændring af lovgivningen om 
førtidspension og ressourcefor-
løb. Ændringen skal være med til 
at forhindre, at mennesker bliver 
sendt i meningsløse ressourcefor-
løb. Nadia Buchard, som er ledende 
socialrådgiver i Scleroseforenin-
gen, er positiv over for nyheden.

”Mennesker skal ikke sendes i 
ressourceforløb, hvis der ikke er 
udsigt til, at deres arbejdsevne kan 

udvikles. Derfor skal reglerne på 
området præciseres.”

Sådan lyder det i Beskæftigelses-
ministeriets nylige pressemeddelel-
se om førtidspension og ressource-
forløb. Og det er en nyhed, som man 
er glad for i Scleroseforeningen.

”I lovforslaget lægges der op til, 
at lovgivningsreglerne skal præ-
ciseres. Og det er godt! Vi vil dog 
se det, før vi tror det. Vi har fra 
reformens begyndelse været skep-
tiske i forhold til netop upræcise 

formuleringer i lovteksten,” siger 
Nadia Buchard.

Nadia Buchard pointerer, at den 
politiske intention er god. Men for 
at den skal lykkes, kræver det helt 
klare formuleringer i lovteksten, 
som kommunerne kan forholde 
sig til. 

”Det er vores erfaring, at der 
er store forskelle i, hvordan kom-
muner rundtom i landet vælger at 
fortolke lovgivningen,” afrunder 
Nadia Buchard.

Hold dig opdateret  
om multipel sklerose
I MS-magasinet og på multipelsklerose.dk kan du få ekspertråd af 
overlæge Peter Vestergaard Rasmussen, læse interviews med 
specialister og følge med i dagligdagen hos bloggerne, som skriver 
om deres liv med multipel sklerose.
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Bestil seneste udgave af MS-magasinet 
GRATIS på multipelsklerose.dk
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SPIRIT BARN er et online program 
til børn, som har en forælder med 
multipel sclerose (MS). 

Spirit Barn er lavet for, at barnet, 
sammen med mor og far, kan 
snakke om de følelser og tanker, 
de har i hverdagen, når der er 
sygdom i familien. 

Programmet er beregnet til børn  
op til 12 år og deres forældre. 

Tilmeld jer gratis på MSguiden.dk
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Zinbryta får  
dødsstødet
Zinbryta, som kun har været brugt mod attakvis 
sclerose i Danmark i halvandet år, har for store bi-
virkningsrisici særligt i forhold til leverskader. Derfor 
trækkes det nu tilbage af producenterne.

Men hvilke konsekvenser får det for de patienter, der 
allerede er i behandling med Zinbryta?

”For det første betyder det, at der ikke vil blive sat 
nye patienter i behandling med Zinbryta,” fortæller 
Finn Sellebjerg, professor ved Dansk Multipel Sclerose 
Center på Rigshospitalet:  

”For dem, der allerede er i behandling med Zinbryta, 
skal der findes en alternativ medicin. Indtil videre skal 
de dog fortsætte med behandlingen, og hvad de skal 
skiftes over til, vil afgøres ved en konkret vurdering 
af den enkelte patient,” forklarer han.

ANNONCE



Naturlig balance

ANNONCE

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!

Flexbrace® Danmark | Roskildevej 8-10 | 2620 Albertslund | www.flexbrace.dk | info@flexbrace.dk | Telefon 4632 1561
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Scleroseforeningens rådgivningspanel er et gratis tilbud for mennesker, som er berørt af eller interesseret i syg-
dommen 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

Bør man stoppe med at 
tage sin sclerosemedicin, 
hvis man får influenza?

Jeg har en datter, der i cirka tre år har haft sclero-
se.

Hun blev smittet med den influenza, der lige nu er i 
omløb, hvilket betød, at hun blev akut indlagt med vejr-
trækningsproblemer. Ved indlæggelsen blev det konsta-
teret, at hendes immunforsvar var meget lavt, og at hun 
havde et infektionstal på omkring 170, så det var en ret 
alvorlig situation.

Mit spørgsmål er nu, om den sclerosemedicin, hun får 
(Tecfidera), ”skruer ned for imunforsvaret”, og om hun, 
hvis hun en anden gang har symptomer på influenza, 
øjeblikkelig skal stoppe med sclerosemedicin? Påvirker 
Tecfidera eller anden sclerosemedicin immunforsvaret?

Lægerne på hospitalet stoppede øjeblikkelig indtagelse 
af sclerosemedicin ved indlæggelsen.

Al sclerosemedicin påvirker immunforsvaret, 
men nogle typer medicin er stærkere end an-

dre, og Tecfidera ligger cirka i den let til moderate 
ende hvad angår styrke. Mennesker, der tager sclero-
semedicin, er derfor lidt mere udsat for at få infek-
tioner end andre mennesker. De fleste typer af 
MS-medicin tager uger til måneder om at virke op-
timalt, og effekten vil også holde sig i længere tid, 
efter at man har stoppet behandlingen. En pause 
med MS-medicin vil derfor sjældent nå at have ef-
fekt, inden infektionen er behandlet og overstået. 

Hvis man er alvorligt syg og får MS-medicin, kan 
det alligevel være en ide at stoppe behandlingen, 
men i langt de fleste tilfælde er det tilstrækkeligt at 
behandle infektionen. Ved infektioner med bakteri-
er skal man bruge antibiotika, men ved influenza 
skal man overveje Tamiflu. Det vil være op til de 
læger, der bedømmer syge mennesker i behandling 
med sclerosemedicin, om medicinen skal pauseres 
eller fortsættes. Forebyggende behandling med in-
fluenzavaccine må også overvejes. 

Morten Blinkenberg er speciallæge i  
neurologi, ph.d. og overlæge på Neurologisk  
Afdeling på Rigshospitalet. 
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Virker min behandling,  
når der er nye plak på  
min MR-scanning?

 Jeg fik stillet diagnosen sclerose i sensommeren 
2015 efter diverse test og to MR-scanninger. Jeg 

blev MR-scannet igen et halvt år efter, hvor man fandt 
tre nye plak, og igen knap et år senere, og her fandt man 
et nyt plak.

Mit spørgsmål er: Når der ved hver ny scanning er 
kommet mere plak, betyder det vel, at der er aktivitet i 
sygdommen, og dermed også, at min medicin ikke virker 
efter hensigten, hvorfor jeg ikke forstår, at min læge ikke 
foreslår en ny medicin. Hvornår skifter man medicin, 
hvor meget plak/aktivitet skal der til, før man synes, at 
medicinen ikke virker?

 Man kan desværre endnu ikke stoppe sclero-
sesygdommen helt, og selv om en behandling 

er effektiv, må man ofte acceptere, at der kan komme 
et til to nye plak på MR-scanningen per år. Det er dog 
vigtigt, at man sammenligner med en såkaldt base-
linescanning, det vil sige en scanning, der er foreta-

get, 3-6 måneder efter at man startede sin behand-
ling eller skiftede til en ny. På den måde er man 
sikker på, at den aktuelle behandling har fuld effekt, 
og har det bedste grundlag for at vurdere effekten 
fremadrettet.

Når du opgør antallet af plak på dine scanninger, 
skal dette derfor ske i forhold til behandlingsstart og 
en baselinescanning, der ligger 3-6 måneder efter 
behandlingens start. Sikker effekt af din behandling 
vil således først kunne gøres op i forhold til yderligere 
en scanning, der ligger et år ude i fremtiden.

Den sygdomsaktivitet, der ligger før baseline-
scanningen, stammer fra en situation, hvor du ikke 
var i behandling, eller din behandling endnu ikke 
virkede tilstrækkeligt.

Behandlingsskift sker sædvanligvis ud fra en vur-
dering af MR-scanning (flere end to plak), attak 
(et eller flere) og neurologisk status (en stigning af 
EDSS-scores). 

Morten Blinkenberg er speciallæge i  
neurologi, ph.d. og overlæge på Neurologisk 
Afdeling på Rigshospitalet. 
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Rådgivere: • Advokat • Arkitekt • Børn og unge • Ergoterapeut • Familie- og børnepsyko-
log • Forsikring • Fysioterapeut • Jobrådgiver • Jordemoder • Kost • Læger • Neuropsykolog  
• Psykiater • Psykologer • Redaktør • Sexolog • Socialrådgiver • Sygeplejerske • Tandlæge



RÅDGIVNINGEN TELEFON OG MAIL

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

 Mett e Harpsøe Engel,   Margrethe Jungersen
ledende psykolog  Anette Refsgaard Olsen
 Michael Nissen  Karen Nielsen
 Dorte Larsen 
 Helle Gry Pedersen 
 Julie Sigsgaard
 Lise Agerskov Madsen
 Yvonne Damm Mønsted 
 Anne Marie Troensegaard
 Merete Holm Bangsø

36 46 36 46
DAGLIGT 11-12

 Birgit Nilsson

SOCIALRÅDGIVERE
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 ved at skrive til 
info@scleroseforeningen.dk. Der kan gå 3-4 dage, før du får 
svar på e-mail. I forbindelse med ferieperioder eller sygdom 
kan der gå længere tid.

 Joan V ang,   Annette Køhler 
formidler også kontakt   Camilla Beyer-Nielsen 
til psykologen  Janni Jensen 
 Marian Susse Knudsen
 Inger Johnsen
 Mette Mathiasen
 Dorrit Due 

36 46 36 46
MAN.-TOR. 8-16 FRE. 8-14

 Lotte Rørstrøm
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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, onsdag og torsdag kl. 17-20 på tlf. 70 20 36 46. 

70 20 36 46
MAN, ONS OG TORS. 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 rin-
ger dig op en mandag mellem kl. 18.30 og 21.00.

36 46 36 46
MAN.-TOR. 8-16 FRE. 8-14



Revision, regnskab og 
økonomisk rådgivning

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

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

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

Abena A/S . Egelund 35 . 6200 Aabenraa 
kundeservice@dengodepleje.dk

God pleje af kroppen 
i alle livets faser

  GRATIS personlig rådgivning
  Mulighed for eksklusive rabatter
  Nyhedsbreve – med tips og nyttig viden
  Mulighed for at teste produkter først
  Mulighed for at deltage i brugerpanel
  EKSTRA velkomstgave

Klik ind på 

www.dengodepleje.dk

få mere info om kundeklubben 
og få dækket dit plejebehov

Klik ind på www.dengodepleje.dk og få hjælp til 
basispleje, og også til specialprodukter, når du har 
behov for ekstra omsorg. Her kan du også blive 

MEDLEM af Den Gode Plejes kundeklub – 
TILMELD dig uforpligtende i dag og få adgang til:
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AKTIVITETER OG TEMAOPHOLD ÅRET RUNDT

I alle skoleferierne henover året står vores akti-
vitetsmedarbejder, Lotte, klar med et spænden-
de program. Glæd jer til blandt andet kreativt 
værksted, ballade på hoppepuden og måske en 
skattejagt i det grønne. Derudover arrangerer vi 
temaophold som fx rideferie, malerferie og week-
endophold med forplejning.

FERIE PARADISJERES HELT EGET

FERIE UDEN  
FORHINDRINGER

KR. HIMMELFARTSFERIE

De mange attraktioner på Djursland er åbne, det 
samme er hoppepuden og legepladsen, så der 
bliver gang i den – både ude og inde. 
Kom fx torsdag d. 10/5 til søndag d. 13/5.

3 overnatninger i feriehus  
for op til 5 personer ...........3.015,-/1.508,-* kr.
Ekstra overnatning ........................................ 915,- kr.

SOMMERHØJSKOLE I UGE 25

Hyggeuge sammen med vores aktivitetsmed-
arbejder, Lotte, som guider jer gennem ugens 
program. Traditionen tro står der fælles hygge, 
solnedgang, udflugter og kreative sysler på listen.
1 uge fra fredag d. 15/6 til fredag d. 22/6.

6 overnatninger i feriehus  
for op til 5 personer ...........6.589,-/3.295,-* kr.

*Pris ved feriebylegat, som kan søges af medlemmer med 

Sclerose. Oplys medlemsnummer ved booking

ER I TIL SOMMER, SOL, ET SPÆKKET AKTIVITETSPROGRAM OG 
FULD TILGÆNGELIGHED? SÅ ER DET NU, I SKAL RESERVERE ET  
HUS I DRONNINGENS FERIEBY I SOMMERFERIEN. 

8758 3650

dronningensferieby.dk

ANNONCE



PRISER
Alle priser er inkl. slutrengøring 
og Wi-Fi. Energi afregnes efter 
forbrug 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

SÆSON DATO 1. NAT FLG. NAT     UGE    

• Ydersæson  1/1-16/3, 29/9-12/10 og 20/10-5/1-19 1.185 395 3.495 

• Lavsæson 17/3-4/5, 15/9-28/9 og 13/10-19/10 1.185 565 4.529

• Mellemsæson 5/5-21/6 og 11/8-14/9 1.185 915 6.589

• Højsæson 22/6-10/8  1.395   1.285 8.235
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LEGAT TIL MEDLEMMER 
MED SCLEROSE
Ved min. 3 overnatninger kan du 
søge et feriebylegat på 50 %. Oplys 
medlemsnummer ved booking.

FERIE PARADIS

FERIE UDEN  
FORHINDRINGER

ENKELTE 
LEDIGE HUSE 
i uge 27, 31 & 32

Se priser herunder



KLUMMEN

Du er den vigtigste 
person i dit liv!

Sidder du i en flyvemaskine, der mister kabine-
tryk, skal du sætte iltmasken på dig selv først. 
Sådan er det også uden for flyvemaskinen.

Hvis du ikke passer på dig selv, elsker dig selv og 
er stolt af den, du er, finder du aldrig energien til at 
være noget for dine børn, forældre, venner og andre, 
du sætter pris på.

Så stop og mærk, om alt er o.k. med dig, og hvis 
ikke, så fiks det. Først derefter kan du med god og 
kærlig energi være noget for andre.

Citat: Martin Thorborg
Han er på mange måder en klog mand. Hans ord 

står fuldstændig i tråd med mine holdninger, måske 
bare skrevet på en mere maskulin måde.

Det har givet mig stof til eftertanke. Blandt andet 
skal jeg have noget mere maskulint ind i mit liv ude-
fra, og jeg skal selv dyrke mere af min egen feminine 
side. Mange af jer, der kender mig, ved, at jeg har en 
pænt veludviklet maskulin side. Ikke at jeg bøvser 
og har hår på brystet, men jeg er en ”vil selv – kan 
selv”-type, men jeg øver mig i at bede om hjælp. Og 
det er faktisk ikke så farligt, og overraskende nok, 
så er den der. Hjælpen!

Jeg har i det meste af 2017 levet et liv med et 
meget lavt kabinetryk. Det har påvirket mine børn, 
min familie, mine venner og ikke mindst mig selv. 
Jeg tog ansvar og fjernede mig fra den og de ting, 
der sænkede mit kabinetryk. Det har medført, at jeg 
har fået mig selv tilbage – min energi og glæde. Jeg 
kan genkende mig selv igen, min livsglæde og ikke 
mindst mit humør.

Det har gjort, at jeg er kommet meget tættere på 
mine børn, som jo nu er unge mennesker, og det har 
styrket mine venskaber endnu mere. Jeg har til og 
med fået en masse nye venskaber og ikke mindst fået 
hjælp fra fronter, jeg slet ikke havde set komme. Her 

er karmakontoen virkelig trådt i kraft – og tusind 
tak for det! Jeg er ovenud taknemmelig.

Jeg er p.t. single og har det rigtig fint med det. 
Bevares, jeg er ikke gået i cølibat – men jeg leder 
ikke med lys og lygte efter en partner. Jeg tænker, 
at det kommer, når tid er. Jeg vil ikke nøjes denne 
gang. Hvis jeg skal have en partner, så skal jeg være 
forelsket, og det skal være en, der vil mig.

Det betyder alt for mig, at mine børn trives. De har 
begge job, de er glade for, fuld gang i deres uddan-
nelsesforløb, sunde fritidsaktiviteter, de har masser 
af gode venner og veninder, og de er fyldt med gode 
værdier. De er fuldstændig fantastiske, og jeg kan 
bestemt kalde mig en megastolt mor! De kan i øvrigt 
også godt komme med masser af gode eksempler 
på mænd med kærestepotentiale til deres mor. Jeg 
elsker deres humor!

Jeg går ind i 2018 med fuldt opladet iltmaske. Jeg 
er blevet åndedrætstræner, så jeg derved også kan 
hjælpe andre til at få fyldt deres beholder op til gavn 
for dem selv og deres kære omkring sig.

Vi har alle tidspunkter i vores liv, hvor der er lavtryk 
i kabinen. Det er her, vi skal handle og være stærke. 
For vores egen skyld og derved til gavn for alle dem, vi 
elsker omkring os. Det er nemmere sagt end gjort, men 
i sidste ende er det rigtig godt givet ud. Det er ofte der, 
hvor det er sværest, at du skal være stærkest. Ellers 
bed om hjælp. Det er ikke så farligt, som jeg troede. 

Lailasilke Krogsgård er en verbal 
Pippi Langstrømpe med masser 
på hjerte og billedkunstner med 
knald på farveladen og motiver-
ne. I 40'erne og alenemor til to.
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Støt Scleroseforeningens medlemsblad  
”Lev med sclerose” og få en profilannonce her. 
Profilannonce  version 1:  960,- pr. udgivelse
Profilannonce  version 2:  1.380,- pr. udgivelse
Profilannonce  version 3:  1.685,- pr. udgivelse

Kontakt vores annoncebureau DG-Media på: 33 70 76 59

ANNONCE

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

Hou Søsportcenter
Per

Rasmussen
Mobiltlf. 21 91 23 71

byens-vvs@post.tele.dk

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

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

Let livet for 

Danmarks 

sclerosepatienter

Følg MS  
sagen på 
facebook

Arkitekt/bygningskonstruktør Troels Meyer  
tilbyder byggerådgivning og arkitektarbejde  
til medlemmer af Scleroseforeningen.
De første konsultationer på tlf. og mail er gratis.

Send en mail til troelsmeyer@stofanet.dk eller ring.
Åbent hver tirsdag 14:00-16:00 på tlf. 23 69 18 90. 

BYGGERÅDGIVNING  
OG ARKITEKTARBEJDE
for medlemmer af Scleroseforeningen



Gå ind på MS Sagenpå Facebook og følg osog del dit forslag til, hvordan vi 
alle kan lette livet for landets scleroseramte. Mange vil takke dig. 

Hos Merck ved vi, hvor stor en belastning  
en sclerose-diagnose kan være for både patient og 
pårørende – ikke mindst for børnene. Derfor forsker vi hver dag 
intensivt i sygdommen for at finde en kur eller endnu mere effektive 
behandlinger. Men der er meget andet end medicin, der kan 
hjælpe sclerosepatienter og pårørende i dagligdagen - eksempelvis 
forståelse, hensyn og opbakning. Her kan vi alle bidrage.

MERCK 
støtter 
MS sagen

Jeg ønsker, at folk ser mig som mennesket og ikke som diagnosen
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