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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 
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LEDER 
AF CHRISTIAN L. BARDENFLETH, 
FORMAND FOR SCLEROSEFORENINGEN 

Hvem får du til  
at samle ind? 

S øndag den 9. september 
samler vi ind til forskning i 
sclerose. I år går vi for før-

ste gang alene på gaderne, efter 
at vores samarbejde med Gigtfor-
eningen er afsluttet. Det betyder, 
at i år går pengene udelukkende til 
forskning i sclerose. Vi går fra dør 
til dør og beder så mange danske-
re som overhovedet muligt om en 
mønt eller en seddel.  

At samle ind på den måde er en 
meget håndgribelig måde at gøre 
en forskel på. Vi ved fra tidligere år, 
at der cirka kommer 1.000 kroner 
i hver indsamlingsbøsse. Samler 
du selv ind, skaffer du altså 1.000 
kroner til forskning i sclerose. 
Spørger du en ven om også at gå 
en rute for at hjælpe dig i kampen 
mod sclerose, så skaffer I sammen 
2.000 kroner. Spørger du også din 
søster eller bror, om ikke de vil 
være med til at udrydde sclerose, 
så skaffer I sammen 3.000 kroner. 
Jeg behøver ikke at fortsætte, for 
du har fanget den, er jeg sikker 
på …

 Indsamlingen i 2018 bliver i 
øvrigt sidste år, hvor vi ikke har 
hele landet med. Allerede næste 
år samler vi ind i hele Danmark. 
Og hver gang vi samler ind, skal vi 
bevise over for Indsamlingsnæv-
net, at vi kan løfte opgaven med 
at skaffe indsamlere. Ellers får vi 
ikke lov at fortsætte. 

 Jeg har derfor personligt tænkt 
mig at spørge både flere i min 
familie og blandt mine nære ven-
ner, om ikke de vil gå en rute for 
at samle penge ind til forskning 
i sclerose den 9. september. Alle 
ved de fra tætteste hold, hvilken 
betydning sclerose har for vores 
familie.

 Det kan gøre en meget stor 
forskel for det samlede indsam-
lingsresultat, hvis også du finder 
en eller flere at spørge. Det håber 
jeg virkelig, at du vil.

 Inden vi ser os om, er det blevet 
den 9. september. Og derfor vil jeg 
gerne så tanken hos dig med det 
samme: Hvem vil du spørge om at 
samle ind i år? 

”Allerede næste 
år samler vi ind 

i hele landet. 
Og hver gang vi 
samler ind, skal 
vi bevise over for 

Indsamlings
nævnet, at vi kan 

løfte opgaven 
med at skaffe 
indsamlere. 

Ellers får vi ikke 
lov at fortsætte.” 

Husk: Man kan melde sig til indsamlingen og 
selv vælge sin rute. Det foregår lige her: 
www.sammenmodsclerose.dk 

http://www.sammenmodsclerose.dk
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SCLEROSE  
OG KOGNITIVE  
UDFORDRINGER 
Mange mennesker med sclerose 
oplever, at det kan være svært  
at huske, holde fokus i samtaler 
og overskue opgaver, der før i 
tiden ikke voldte problemer.  
De lider af det, der samlet set 
kaldes "kognitive udfordringer". 

ILLUSTRATION: CLAUS BIGUM
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TEMA

Læs meget mere om det i  
temaet på de kommende sider. 
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12 Kognitive problemer – fortalt af 
mennesker med sclerose 
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16 6 tips til en hjernesund livsstil  
for mennesker med sclerose 

18 Få styr på din energi og de  
strategier, der virker for dig



KOGNITIVE  
VANSKELIGHEDER  
– hvad er op og ned? 
Kognitive problemer er ofte et symptom, der følger med sclerose.  
Men hvad er kognition egentlig – og hvad har det med sclerose at gøre? 

AF CÆCILIE DOHN CHRISTENSEN ILLUSTRATION: CLAUS BIGUM 

Du kender det måske: Du er på vej ud af huset 
til et ærinde, og mens du lukker døren til din 
bolig, tænker du på, om det mon er hurtigst 

at tage ruten gennem byen eller den uden om. Du når 
kun lige ud på gaden, før det slår dig: Låste du døren? 

For mange mennesker med sclerose er det ikke 
kun nøgler eller låste døre, det er svært at holde 
styr på. Flere oplever eksempelvis, at det kan være 
udfordrende at huske aftaler, følge en opskrift eller 
deltage i samtaler. Det skyldes ofte, at sygdommen 
påvirker de såkaldte kognitive funktioner i hjernen. 

Kogni...hvad for noget? 

Begrebet ”kognitive funktioner” kan være svært at 
definere. Vi har derfor bedt specialist i neuropsyko-
logi Mette Ellermann forklare det nærmere: 

”Kognition handler om forskellige former for 
tænkning. Tænkning består af en lang række funk-
tioner som eksempelvis opmærksomhed, koncen-
tration, indlæringsevne, hukommelse og overblik,” 
fortæller hun og fortsætter: 

”Tænkningen er det, der sørger for, at vi funge-
rer i vores dagligdag. Den sørger blandt andet for, 
at vi har styr på, hvordan vores følelser kommer til 
udtryk, at vi kan fungere socialt, og at vi kan tænke 
fremad. Derfor er vi utroligt afhængige af, at vores 
tænkning fungerer.” 

Et større problem 

I en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Sclero-
seforeningen i 2018 svarer 62 procent, at de oplever 
kognitive problemer. Men Mette Ellermann forklarer, 
at det nok er tilfældet for endnu flere. Det skyldes, at 
en af de kognitive udfordringer, man kan opleve ved 

sclerose, er nedsat selvindsigt. Man 
ved altså ikke altid selv, at noget har 
ændret sig. Og så kan den mang-
lende erkendelse også skyldes 
sygdommens gradvise forværring. 

”I starten oplever man måske 
kun ganske lette vanskeligheder. 
Ofte tænker folk, at det er, fordi de 
har travlt, eller måske fordi de er 
stoppet på job og ikke bliver udfor-
dret i samme grad længere,” siger 
hun. 

Sclerose og kognition 

Der kan altså ofte være en sam-
menhæng mellem sclerose og kognitive 
ændringer. Det skyldes de skader, som 
sygdommen løbende påfører hjernen. 
Hvis skaderne opstår i de områder, hvor 
tænkningen foregår, kommer det til udtryk 
gennem kognitive udfordringer. 

”Fordi tænkningen er så følsomt et om-
råde, skal der ikke særlig meget kludder til, før 
man oplever problemer,” siger Mette Ellermann. 

Hun forklarer, at de kognitive udfordringer, der 
oftest opstår ved sclerose, er problemer med de kog-
nitive styringsfunktioner. Det er dem, der eksem-
pelvis gør, at man kan planlægge, styre sine følelser 
og formå at deltage i en samtale.

De største syndere 

Netop udfordringer ved at indgå i sociale sammen-
hænge er den helt store synder hos deltagerne i 
spørgeskemaundersøgelsen.
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”Fordi tænkningen 
er så følsomt et  

område, skal der ikke 
særlig meget kludder 
til, før man oplever 

problemer.” 
METTE ELLERMANN,  

SPECIALIST I NEUROPSYKOLOGI

Ofte kan det skyldes, at udfordrin-
gerne med de kognitive styrings-
funktioner gør det næsten umuligt 
at holde fokus i en samtale og lukke 
udenomsstøj ude. En anonym per-
son skriver i spørgeskemaet: 

”Ligegyldigt hvor meget jeg 
forsøger at koncentrere mig om 
en samtale og høre efter, hvad 
vedkommende siger – så har jeg 
glemt 75 procent dagen efter.” 

En anden skriver, at problemer-
ne ofte kommer til udtryk på jobbet: 

”På arbejdet er det vanskeligt for 
mig at komme til orde, da samtalen 

er et andet sted, inden jeg får formu-
leret mit indlæg.” 

Hverdagen stiller krav 

Men det er ikke kun i relationen til andre, at 
svarpersonerne oplever at være udfordret. 

Huspasning og hjemlige pligter volder også 
ofte problemer hos de adspurgte: 

”Jeg skal have ro omkring mig for at kunne over-
skue planlægning og fremstilling af et måltid. Hvis 

jeg bliver forstyrret, skal der bruges en del ressourcer 
på at finde tilbage til rette vej igen.” 

Selvom madlavning sidder på rygraden hos man-
ge, kræver det faktisk både planlægning og overblik. 
Hvornår skal kødet steges, hvis det skal være fær-
digt på samme tid som de kogte kartofler? Og hvor 
langt kom man egentlig i opskriften, før man blev 
forstyrret af et barn eller en gryde, der kogte over? 
Hvis de kognitive styringsfunktioner er udfordret, 
kan det være utrolig svært at bevare overblikket.  
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Det forklarer psykolog hos Scleroseforeningen Maja 
Grey, der lige nu arbejder på et projekt om, hvad 
man selv kan gøre ved kognitive vanskeligheder, 
hvis man har sclerose. 

Et projekt, der skal hjælpe 

Projektet er et samarbejde mellem medicinalvirk-
somheden Merck og Scleroseforeningen. Målet er 
at finde ud af, hvordan mennesker med kognitive 
udfordringer bedst muligt kan hjælpes i hverdagen. 
Fokus ligger altså på at finde redskaber, råd og stra-
tegier, som folk vil kunne bruge i deres dagligdag. 

Generelt ved man eksempelvis, at folk med kogni-
tive problemer kan have gavn af at bruge en kalender 
til at skabe overblik. Den slags konkrete redskaber 
skal i projektet kombineres med e-learning, som 
skal give folk viden om kognitive udfordringer, så de 
selv bliver klar over, hvilke problemer netop de har. 

”Når man er kognitivt ramt, er det vigtigt at lære 
at bruge sine ressourcer. Ved at finde frem til sine 
udfordringer kan man i højere grad tage hånd om 
dem og lære at udnytte sine styrker,” fortæller Maja 
Grey. 

TOP-3  
fra spørgeskemaet: 
I hvilke situationer oplever folk oftest 
problemer på grund af kognitive 
vanskeligheder? 

82 procent oplever at være 
udfordret i sociale situationer. 

65 procent mærker det i 
forbindelse med huspasning og 
hjemlige pligter. 

44 procent føler, at de har sværere 
ved at klare arbejde eller uddannelse. 

”På arbejdet er det 
vanskeligt for mig at 
komme til orde, da 

samtalen er et andet 
sted, inden jeg får for
muleret mit indlæg.” 

ANONYMT SVAR FRA SPØRGESKEMA 

Det bedste fra begge verdener 

Maja Greys opgave er at sammenholde alt det faglige 
fra videnskaben med alt det menneskelige, som hun 
har indsamlet gennem interviews, samtaler og det 
spørgeskema, der er nævnt i artiklen. Simpelthen 
for at få det bedste fra begge verdener. 

”Det er vigtigt, at vi fastholder et højt fagligt 
niveau, men at vi samtidig prioriterer at lytte til 
Scleroseforeningens medlemmer. Det er i sidste ende 
dem, projektet skal skabe værdi for,” siger Maja Grey. 

Andet spiller også ind 

Ét af de mange gode råd, der allerede er fundet gen-
nem hendes vidensindsamling, er, at det er vigtigt at 
holde pauser og give hjernen et hvil fra uro og støj. 
Der kan nemlig også være andre årsager end sclerose 
til, at man oplever kognitive vanskeligheder – og her 
er træthed en af dem. 

Mette Ellermann, specialist i neuropsykologi, for-
tæller, at også stress, angst og depression kan være 
skyld i problemer med tænkningen. Tilstande, som 
mennesker med sclerose kan være specielt udsatte 
for at få. Stress, fordi man knokler for at holde en 
hverdag kørende på trods af sygdommen. Angst, 
fordi mennesker med sclerose ofte har en generel 
frygt for den uvished for fremtiden, som sygdommen 
bringer med sig. Og depression, både fordi det kan 
være en stor udfordring at få en kronisk sygdom, og 
fordi nogle af de ændringer, der sker i hjernen ved 
sclerose, kan ske i depressionsfølsomme områder. 

Men stress, angst og depression kan behandles. 
Derfor har det stor betydning, at man først og frem-
mest finder frem til, hvad der egentlig er skyld i 
de kognitive udfordringer, man oplever, forklarer 
Mette Ellermann. 

Det og meget andet kan du læse mere om på de 
næste sider. 
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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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Lær teknikker og øvelser 
online til at håndtere 

negative tanker, 
reducere stress og 

opnå øget livskvalitet 

SPIRIT Lev bedre med MS 
er et online program 
til dig, som har MS 

Du kan gratis tilmelde  
dig programmet på  
www.msguiden.dk
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Kognitive problemer 
– fortalt af mennesker med sclerose 

Problemer med at finde ordene, overskue 
hverdagen, koncentrere sig, huske navne 
og aftaler og svært ved at være sammen 
med mange på én gang. Det er bare nogle af 
de eksempler, vores tråd på Facebook flød 
over med, da vi i spurgte: ”Hvilke kognitive 
udfordringer oplever du, og hvad betyder de 
for din hverdag?” Her kan du læse nogle af 
de svar, vi modtog. 

AF GITTE RUDBECK
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M

A

Jeg glemmer alting, derfor hjælper sådan noget som 
kalendere og mobil mig ikke, da jeg glemmer dem 

også. Jeg glemmer at lade telefonen, glemmer, hvor jeg har 
lagt den, glemmer, at den er på lydløs, og så videre. Det på-
virker mine tanker, der nogle gange ryger helt ad helvede til. 
(Mand, 43 år) 

Havde verdens bedste hukommelse før diagnosen. 
Nu er hukommelsen væk. Og ligeså overblikket. Jeg 

kan ikke multitaske. Nogle dage kan jeg knap overskue at 
samtale, mens jeg for eksempel skal passe maden på stege-
panden og sovsen i gryden + det i ovnen. Jeg glemmer 
ansigter og navne. Jeg forstår ikke at koble dem sammen. 
Til tider er overblikket så meget væk, at meningen/budska-
bet i en simpel sætning er en by i Rusland for mig. Jeg har 
svært ved at huske aftaler. Jeg kan ikke klare for mange 
mennesker på én gang. Hvis der er mange lyde eller men-
nesker, der taler, bliver lyden til en ‘summen’. Og det er 
noget så anstrengende at gentage, at man ikke hørte, hvad 
der blev sagt! Er meget træt, bliver nødt til at hvile 1 x dag-
ligt. Er tilhænger af lister, når jeg husker at skrive dem ...  :-) 
(Kvinde, 39 år, diagnose i 2005) 

Jeg kan vide, lige 
præcis hvad jeg vil 

sige, og så midt i sætningen 
kan jeg pludselig ikke huske, 
hvad det ord er, som jeg 
egentlig skulle bruge. Det er 
yderst pinligt, og man virker 
totalt åndssvag, især på folk, 
man ikke kender. 
(Kvinde, 62 år,  
diagnose i 1998)
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Mine kognitive problemer 
hænger sammen med 

træthed. Hvis jeg er godt i gang 
med noget og glemmer at hvile, 
laver jeg fejl, som jeg aldrig ville 
have gjort tidligere. I de tilfælde 
har jeg også meget svært ved at 
formulere mig. I alle tilfælde 
undgår jeg helst diskussioner, for 
jeg kan ikke holde fokus i længe-
re tid ad gangen. 
(Kvinde, uoplyst alder og  
diagnosetidspunkt) 

Har dagligt brug for struk-
tur og arbejder bedst med 

kendte opgaver. Arbejder lang-
somt. Bedst i rolige omgivelser. 
Trættes hurtigt ved nye opgaver, 
når jeg føler mig presset, når jeg 
mister overblikket og så videre. 
Jeg har nedsat korttidshukom-
melse, ’stresses’ let, har dårligt 
overblik og overskud og kan 
absolut ikke multitaske længere. 
Jeg har dog meget lyst til også at 
fortælle, at jeg har det godt nu. 
Jeg er godt på vej til at lære ’mit 
nye jeg’ at kende og acceptere 
det... (tror jeg nok..)  :-) 
(Kvinde, diagnosticeret i 2017) 

Overskuddet er ikke, hvad 
det har været rent kognitivt, 

jeg orker ikke for mange menne-
sker, bryllup/konfirmation/ barne-
dåb kan være ganske uoverskueligt 
og klares bedst på Modiodal, som 
synes at give sindet lidt mere 
overskud ... Lyde er svært irriteren-
de, gøen, smasken, tikken fra uret, 
emhætten og overboens konstante 
lyde. Jeg mister hurtigere overblik-
ket, og det at glemme indkøbssed-
len hjemme kan gøre hverdagen 
besværlig ... Jeg er blevet bedre til 
at skrive i kalenderen, sætte alar-
mer og skrive små gule sedler til 
mig selv. 
(Kvinde, 35 år, diagnose i 2001) 

Jeg har en ugentlig hjem-
mevejleder, for når jeg får en 

ikkeokay ting i min postkasse, så 
ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre, 
men min hjemmevejleder har sagt, 
at jeg så bare skal skrive en mail til 
hende, hun er guld … Jeg havde 
ikke styr på min økonomi, men det 
fik hun ordnet, sådan at jeg kunne 
finde ud af det. 
(Mand, ikke oplyst alder og  
diagnosetidspunkt) 

Har altid kørt i højt gear som dagtilbudsleder og pædagog. Nu er to timer 
dagligt rigeligt. Har svært ved at overskue simple opgaver. Der er hele 

tiden uro og ’mudren’ oppe i hjernen. Bliver træt hurtigt. Har altid været en 
læsehest, men oplever, at bogstaverne hopper rundt, når jeg har læst et stykke 
tid. Og synet fejler ikke noget :-) Ved arrangementer, hvor der skal tænkes logistik, 
besøg, indkøb, gæster, fødselsdage, giver jeg op halvvejs eller starter måneder før 
med at skrive lister. Min hørelse er ramt eller måske nærmere evnen til at sortere 
i lyde. Mine børn og mand har vænnet sig til, at jeg ikke hører alt, fordi en sam-
tale kan drukne i andre lyde. Med hensyn til kognitiv træning holder jeg fast i at 
løse krydsord, at spille Ordguf på mobilen, lægge puslespil på mobilen, synger 
dagligt (hver med sit næb) og prøver at lære spansk på appen Duolingo. 
(Kvinde, 43 år, diagnosticeret for 3 år siden) 

Jeg husker som 
en si, det er pri-

mært praktiske ting i 
dagligdagen og på 
arbejdet, jeg glemmer. 
Men jeg løser det rimelig 
fornuftigt med lister og 
struktur. 
(Kvinde, 26 år, 
 nydiagnosticeret) 

Manglende over-
blik, kan ikke 

overskue for mange 
mennesker og for 
megen snak i et lokale, 
kan glemme mundtlige 
beskeder, misforstår det, 
folk siger (hører én ting 
og hjernen opfatter 
noget andet). Jeg bruger 
kalender fysisk og i 
mobilen til at holde styr 
på opgaver og gøremål. 
Efter råd fra neuropsyko-
log laver jeg krydsord, 
sudoku og kabaler på pc, 
det hjælper mig plus det 
kun at lave en ting ad 
gangen/om dagen. For 
megen uro forværrer 
den kognitive funktion. 
Struktur i hverdagen er 
alfa og omega. 
(Kvinde, diagnose i 
2005)
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Mogens holder  
gang i de små grå 
Mogens oplever kognitive udfordringer på grund af sin sclerosediagnose. Derfor 
går han en gang om ugen til kognitiv træning på Center for specialundervisning 
til voksne og unge, CSV, i Vejle. Her er både det faglige og det sociale i højsædet  
– og noget kunne tyde på, at begge dele er meget vigtigt. 

AF CÆCILIE DOHN CHRISTENSEN FOTO: CÆCILIE DOHN CHRISTENSEN 

Som hvis klokken lige havde ringet ud efter en 
skoledag, tømmes det lille lokale på CSV i Vejle 
for mennesker. Puslespillene ligger i stakkevis i 

de hvide reoler, og de spidsede blyanter i forskellige 
længder står igen side om side i de metalfarvede 
bøtter. 

Den kognitive træning, der de sidste tre en halv 
time har udfoldet sig i lokalet, er slut for i dag. 
67-årige Mogens Mellerup sidder alene tilbage i 
lokalet med en kop kaffe i hånden. Bag ham står 
stribevis af pastelfarvede foldere med påtrykt tekst 
som: "Da Aage forsvandt" og "Når mor har de-
mens". De røber, hvem målgruppen for kurset som 
udgangspunkt er. Men selvom overskrifterne på de 
små hæfter ikke afspejler Mogens’ sclerosediagnose, 
har han alligevel været at finde på kurset hver 
onsdag det seneste år. 

At miste overblikket 

Mogens har altid været den teknisk anlagte i sit 
ægteskab, den, som skulle sørge for internetdeling 
på campingturene og regnskaberne online. Men 
siden han i 2013 blev diagnosticeret med sclero-
se, er sygdommen gået ud over hans kognitive 
evner og det overblik, han tidligere havde. 

”Nu skal jeg heller ikke gøre mig selv 
dårligere, end jeg er. Jeg har det jo godt. 
Men det kan da mærkes, at der er sket 
noget heroppe,” smiler Mogens, mens 
han med venstre pege- og langfinger 
banker sig selv på panden. 

Puslespil, 
huskeopgaver og 
hyggelige samtaler 
er en fast del af 
den kognitive 
træning på CSV i 
Vejle, hvor Mogens 
deltager hver  
uge. 



14 • SCLEROSEFORENINGEN • NR 3 2018



TE
M

A

Derfor er han startet på CSV Vejles undervisnings-
hold med fokus på kognitive udfordringer. Her bliver 
der både løst opgaver, lagt puslespil og spillet iPad 
– alt sammen for at holde de små grå i gang. 

Ordguf og puslespil 

For Mogens er det hjernegymnastikken via apps på 
iPad’en, der gavner mest. Han rækker ned og fisker 
det firkantede stykke teknologi op af sin taske for 
at demonstrere, hvilke apps han bruger. 

”Ordguf”, hvor man skal sammensætte udvalgte 
bogstaver til ord, og puslespil med forskellige antal 
brikker er blandt favoritterne. Det smarte ved iPad’en 
er, at man også kan træne med den derhjemme, 
forklarer Mogens. Men der er også andre fordele. 

”På iPad’en indstiller man selv sværhedsgraden, 
og det er en fordel for mig. Mine kognitive udfordrin-
ger er jo nogle lidt andre end dem, de demensramte 
bøvler med,” siger han. 

Op af sofaen 

Netop fordi Mogens går på et hold med udelukkende 
demente, overvejede han kortvarigt at skifte til et 
andet hold, hvor deltagerne også har andre sygdom-
me end demens. Men det blev ved tanken. 

”Vi havde det allerede så godt sammen, at jeg valg-
te at blive. Det sociale er lige så vigtigt som det faglige. 
At komme ud og opleve noget i stedet for at sidde 
i sofaen og se tv. Det gør bare en glad,” siger han. 

Ud over glæden ved samværet med de andre på 
holdet kan Mogens også mærke, at han har gavn af 
undervisningen på andre punkter. 

”Jeg har helt klart fået mere tålmodighed. Jeg 
giver ikke lige så hurtigt op, hvis der er noget, 

jeg synes er svært. Nu bliver jeg ved, til det er 
løst,” siger han. 

Konkrete redskaber – og socialt 
sammenhold 

Netop dét er en af de ting, som Lotte 
Lindevang, talepædagog og underviser 
på holdet, håber på, at undervisningen 
kan bidrage til. 

”Ud over den kognitive træning 
forsøger vi i høj grad også at give 
deltagerne nogle redskaber, som gør 
det nemmere at håndtere og måske 

endda acceptere de kognitive vanskeligheder,” for-
tæller hun. 

Men det sociale på holdet betyder mindst lige så 
meget, forklarer Lotte. I undervisningen lægger hun 
stor vægt på, at deltagerne snakker sammen på kryds 
og tværs. Det holder også hjernen i form at tale og 
genfortælle oplevelser. 

”Jeg har helt klart fået mere 
tålmodighed. Jeg giver ikke 

lige så hurtigt op, hvis der er 
noget, jeg synes er svært. Nu 
bliver jeg ved, til det er løst.” 

MOGENS MELLERUP 

Ti ud af ti 

Derfor starter hver undervisningsgang med en run-
de, hvor deltagerne fortæller hinanden, hvad der er 
sket siden sidst. Til runden hører også, at man skal 
vurdere sit humør på en skala fra et til ti. Sidst-
nævnte skal give et billede af, om undervisningen 
også påvirker humøret. 

Lotte fortæller, hvordan folk på de andre hold 
sommetider starter med et humør på 4, hvorefter 
det efter undervisningen har sneget sig helt op på 
det dobbelte. Her bryder Mogens ind med en be-
mærkning: 

”På mit hold har jeg altså stadig ikke oplevet, at 
folk har placeret sig på under syv fra starten. Der er 
altid højt humør. Vi er ikke sådan nogen, der hænger 
med mulen,” griner han. 

Dog ændrer det ikke ved, at der sker en stigning på 
humørbarometeret gennem undervisningen, med-
giver Mogens. På hans hold er det bare næsten altid 
topkarakteren ti, humøret er endt på, når holdet 
takker af. 
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6 tips til en 
hjernesund livsstil 
for mennesker  
med sclerose 
Hjernen påvirkes af mange andre  
forhold end sclerose. Læs her, hvad  
du selv kan gøre for at holde din 
hjerne i så god form som muligt. 

AF GITTE RUDBECK 

” 
Hjernesundhed – En guide til mennesker med 
multipel sclerose”. Sådan lyder den danske 
titel på en rapport fra 2016, der zoomer ind på, 

hvordan du selv kan styrke og holde din hjerne i bedst 
mulig form, og forklarer dig, hvorfor det er vigtigt. 

Guiden er forfattet af en international ekspert-
gruppe, og dens anbefalinger bygger alle på forsk-
ning. I guiden kan du se de videnskabelige referen-
cer, som danner grundlag for alle anbefalingerne i 
rapporten, hvis originale titel lyder ”Brain health 
– Time matters in multiple sclerosis”.

1 Vær så aktiv som muligt 
Store mængder konditionstræning er 
forbundet med hurtigere bearbejdning 
af informationer og bevaring af hjernens 
volumen. Det tyder på, at mennesker 
med sclerose kan holde hjernen i form 
ved at være så aktive som muligt. 

2  Hold vægten 
Overvægt er forbundet med et 
større antal læsioner ved sclerose, 
det vil sige ødelagte områder 
i hjernen, end hvis man har en 
sund kropsvægt.

TE
M

A

F
O

T
O

: A
L

L
 O

V
E

R
 P

R
E

SS

16 • SCLEROSEFORENINGEN • NR 3 2018



3  Hold hjernen i gang 
Uddannelse, læsning, hobbyer og 
kunstneriske eller kreative fritids-
interresser er, hvis man fortsætter 
med det livet ud, med til at beskytte 
mod kognitive problemer forbundet 
med sclerose 

4  Undgå rygning 
Rygning er forbundet med en 
mindskelse af hjernens volumen hos 
mennesker med sclerose og med øget 
antal attakker, fremskyndet funktionstab, 
flere kognitive problemer og højere 
dødelighed, sammenlignet med hvis 
man ikke ryger. 

5  Drik ikke for meget 
Overdrevne mængder alkohol er forbundet 
med højere dødelighed hos mennesker 
med sclerose. 

6  Fortsæt med at tage 
medicin, som lægen har ordineret 
mod andre sygdomme 
Forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, 
hjertesygdom og diabetes er eksempler 
på sygdomme, der kan forværre dit 
scleroseforløb. Har du andre sygdomme, 
så tag selv ansvar for kontrol og 
behandling af disse, for eksempel 
ved at tage den medicin, du 
eventuelt har fået ordineret. 
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Brain health: a guide for people with multiple sclerosis 

Hjernesundhe d 
En guide til mennesker med multipel sclerose 

George Pepper 
Helmut Butzkueven 
Suhayl Dhib-Jalbut 
Gavin Giovannoni 
Eva Havrdová 
Jeremy Hobart 
Gisela Kobelt 
Maria Pia Sormani 
Christoph Thalheim 
Anthony Traboulsee 
Timothy Vollmer 

Aktiviteterne og støttematerialerne til MS Brain Health er �nansierede af tilskud fra AbbVie, 
Actelion Pharmaceuticals og Sano� Genzyme og af uddannelsestilskud fra Biogen, 
F. Ho�mann-La Roche, Merck Serono og Novartis, som ikke har haft ind�ydelse på indholdet. 
Den danske oversættelse er sponseret af Sano� Genzyme.

 
 

Find hele rapporten her: 
www.scleroseforeningen.dk/ 
blad3-hjerne 

Du kan også læse om hjernens ”neurologiske 
reserve”, det vil sige hjernens utrolige evne til at 
tilpasse sig og inddrage nye områder i hjernen for at 
kompensere for funktioner, som tidligere blev udført 
af et ødelagt område. Det gælder også, når det er 
sclerose, der er årsagen til ødelæggelse af hjernevæv. 
Hvis du gerne vil læse hele guiden, kan du finde og 
frit downloade den på nettet – se boksen.  Men ellers 
får du i kort form her guidens seks anbefalinger til 
en hjernesund livsstil for mennesker med sclerose. 

http://www.scleroseforeningen.dk/blad3-hjerne
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Få styr på din energi 
og de strategier,  
der virker for dig 
Sclerosehospitalerne i Ry og Haslev tilbyder kognitive temaforløb, hvor du kan 
arbejde målrettet med at forstå og forbedre dine kognitive funktioner. 

AF GITTE RUDBECK FOTO: SCLEROSEHOSPITALERNE 

To gange om året tilbyder Sclerosehospitalerne 
et kognitivt temaforløb. Det to uger lange 
forløb foregår som et gruppeforløb med højst 

8 deltagere. Forløbet veksler mellem undervisning, 
øvelser og introduktion til forskellige hjælpemidler 
og videns- og erfaringsudveksling mellem delta-
gerne. Neuropsykolog Jannie Engelbrecht forklarer 
formålene med forløbet: 

”Det er for det første, at man bliver klogere på 
sit eget kognitive funktionsniveau. For det andet, at 
man kan dele sine erfaringer med andre. Det er en 
kæmpe byrde, der bliver taget fra rigtig mange, når 
de finder ud af, at de ikke er alene om deres kogni-
tive udfordringer. Og endelig er det sidste formål at 
blive præsenteret for og afprøve nogle forskellige 
strategier til at klare de kognitive vanskeligheder 
i hverdagen,” fortæller Jannie Engelbrecht,  der er 
koordinator for psykologerne ved de to sclerose-
hospitaler og har det overordnede ansvar for det 
kognitive temaforløb. 

Pyramiden 

Helt centralt i det kognitive forløb på Sclerose-
hospitalerne er den såkaldte kognitive pyramide, som 
du kan se en illustration af her på disse sider. Den 
præsenteres ikke kun for patienterne på de kognitive 
temaforløb, men for alle patienter, der indlægges på 
Sclerosehospitalerne: 

”Vi tager udgangspunkt i pyramiden i næsten 
alt, hvad vi laver om kognition. Den er vigtig for 
patienterne at forstå. Det er vigtigt for dem at forstå 
hierarkiet i pyramiden, der er bygget op af lag på lag 
af funktioner, som forudsætter og danner grundlag 
for hinanden. Pyramiden skal læses nedefra og op. 
Og det betyder, at jo højere op vi kommer i pyrami-
den, des mere sammensatte bliver funktionerne,” 
forklarer Jannie Engelbrecht. 

Allernederst i pyramiden er energien eller ”vågen-
heden”, som overhovedet er forudsætningen for, at 
kognition kan finde sted. Mens hukommelsen be-
finder sig højt oppe i hierarkiet og er en kompleks 
funktion, der både forudsætter, at vi er vågne, op-
mærksomme, registrerer og opfatter korrekt, og at 
hjernen er i stand til at gøre det i et vist tempo, så 
vi kan nå at få indtryk og informationer bearbejdet 
og lagret, inden nye støder til. 

Strøm på batteriet 

”Puh, det bliver tydeligere og tydeligere for mig, at 
mine problemer handler om, at jeg bliver træt!” er 
en typisk ahaoplevelse for mange af de patienter, der 
deltager i Sclerosehospitalernes særligt tilrettelagte 
gruppeforløb om kognitive vanskeligheder. 

For det er en grundlæggende forudsætning for 
alle, sclerosepatienter eller ej, at der skal være 
”strøm på batteriet” for at fungere kognitivt. 
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”Derfor arbejder vi rigtig meget med energi og 
med vigtigheden af, at man lærer at økonomisere 
med sin energi,” fortæller Jannie Engelbrecht. 

”Det betyder, at det er vigtigt med hvil og pauser, 
men også, at man laver nogle af de aktiviteter, som 
man lader op ved. Derfor taler vi meget om energi 
som et batteri,” uddyber hun. 

Træt er ikke bare træt ... 

Helst taler neuropsykologen om ”opladning” frem 
for hvile, for sofaen og slumretæppet er ikke altid 
løsningen, når energiniveauet er lavt: 

”Vi taler mere og mere om opladning og restitu-
tion frem for hvile, for man behøver jo ikke at være 
søvnig, fordi man mentalt er træt, ligesom man ikke 
behøver at være mentalt træt, fordi man er fysisk 
træt. Man kan godt nogle gange føle sig opladet af 
at gå en tur eller få energi af et stykke glad musik, 
en god snak eller et godt grin. Nogle af de ting kan 
også fungere som energiboost,” siger hun: 

”Sprogligt mangler vi nogle begreber til at nu-
ancere, om vi er fysisk trætte, mentalt trætte 
eller søvnige, og vi bruger ordet træt om det 
hele. Men hvis man bare siger, at man er 
træt, uden at man tænker nærmere over 
det, så er signalværdien i det jo, at så 
må du hellere gå ind at sove. Men 
træthed er ikke bare træthed, og 
så længe vi taler om de forskel-
lige tilstande, som var de det 

samme, så overser vi nogle løsninger. Derfor er det 
vigtigt at blive skarpere på, hvad det dækker over, 
når vi siger, vi er trætte.” 

Find årsagen 

”Det sker rigtig tit, at der kommer nogen og siger: 
’Jeg kan ikke huske noget, kan du ikke lige lære mig 
noget hukommelsesteknik?’ eller ’Jeg gider ikke se 
film mere, for jeg kan ikke huske dem,’” fortæller 
Jannie Engelbrecht. 

Men i stedet for straks at smøge ærmerne op og gå 
i gang med noget hukommelsesteknik er det vigtigt 
først at få analyseret, hvad problemet helt præcis 
skyldes: 

”Det er vigtigt at starte med at finde ud af: Hvorfor 
kan du ikke huske? Er det, fordi du ikke kan koncen-
trere dig? Er det, fordi du har fået et lidt langsom-
mere tempo og ikke kan nå at få alle informationer 
med? Er det, fordi du i virkeligheden er for træt? For 
hvis det viser sig, at personen sidder og sover under 

filmen, så er det jo ikke mærkeligt, at han eller 
hun ikke kan huske den bagefter. Så drejer det 

sig om en energiproblematik, og så er det jo 
der, vi skal starte,” siger neuropsykologen. 

Hver sine strategier 

”Det er meget forskelligt, hvilke 
strategier der virker for den en-

kelte. Men finder man bare to 

ENERGI 

MENTALT TEMPO 

SANSEINDTRYK 
føle, høre, se 

OPMÆRKSOMHED 
fokuseret, delt, skift, opretholde 

STYRENDE 
FUNKTIONER 

idé, initiativ, overblik 
planlægning, fleksibilitet 

evaluering 

VISUOKONSTRUKTION 
hånd-øje-koordination 
SPROGFUNKTION 

ordfinding 
HUKOMMELSE 

indlæring, lagring, genhentning 

Den kognitive pyramide, 
der ligger til grund  
for alt arbejde 
med kognition  
på sclerose- 
hospitalerne. 
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Lyder et kognitivt 
temaforløb på et af 
landets to sclerose-
hospitaler som 
noget for dig? Så  
tal med din prakti-
serende læge eller 
din neurologiske 
afdeling om at få  
en henvisning.

eller tre strategier, hvor man tænker: ’Det der, det 
kan jeg bruge, det kan jeg tage med hjem,’ så er det 
en succes,” fortæller Jannie Engelbrecht og uddyber: 

”Vi taler hellere om kompensationsstrategier frem 
for træning, for der er ikke den nødvendige evidens 
for træningseffekten af de forskellige værktøjer, vi 
arbejder med, til at vi kan kalde det træning. Men 
vi ved jo, at hvis folk kan blive dus med strategier 
i hverdagen, så vil de opleve et bedret funktions-
niveau.” 

Mange af os er rigtig gode til at skabe billeder, 
og derfor er visualisering ifølge neuropsykologen 
en strategi, der virker for mange: 

Jannie Engelbrecht med 
en anden udgave af 
hospitalernes kognitive 
pyramide. 

”Da Matador blev genudsendt første gang, blev 
DR nærmest udsat for en seerstorm. Folk var util-
fredse med, at DR havde klippet scenen fra, hvor 
lærer Andersen er blevet låst ude på Misse Møhges 
balkon, fordi han pludselig blev som et ’vildt dyr’ på 
bryllupsnatten. Folk kunne ovenikøbet huske, hvad 
hans påklædning bestod af. Nogle mente ganske 
vist, han havde en hvid natskjorte på, andre havde 
set ham i slåbrok. Men scenen har aldrig været vist. 
Den er kun blevet fortalt af Misse, og grunden til, 
at den står så lyslevende i folks erindring, er, at vi 
har dannet os stærke billeder af den.” 

Den orange saks 

Jannie Engelbrecht slutter med et eksempel på, hvor-
dan visualisering kan bruges derhjemme i praksis: 

”Hvis jeg sidder inde i stuen i sofaen med mit 
strikketøj og får brug for at gå ud i køkkenet og hente 
en saks, så rejser jeg mig typisk uden videre og går 
i retning af køkkenet, men når jeg så står ved køk-
kenbordet, siger jeg til mig selv: ’Hov, hvad gik jeg 
efter?’ Men hvis jeg i stedet, idet jeg rejser mig for 
at gå efter saksen, tænker på, at saksen er en orange 
Fiskars-saks, og forestiller mig, at jeg tager den op 
af skuffen og hænger den på en krog i køkkenet, så 
laver jeg en teknik, hvor jeg visualiserer. Altså hvor 
jeg ser for mig, hvad det er, jeg skal huske. Det er 
en teknik, der involverer hele pyramiden, for jeg 
starter med at give mit ærinde opmærksomhed, jeg 
sænker mit tempo, fordi det kræver, at jeg koncen-
trerer mig om det, og det gør, at jeg helt automatisk 
bliver bedre til at huske det. Samtidig sker der det, 
at når jeg kommer ud i køkkenet, får jeg øje på den 
der krog, hvor jeg forestillede mig, at saksen skulle 
hænge. Altså er det en kompensationsstrategi, der 
bygger på, at man arbejder med hele pyramiden, ” 
forklarer hun: 

”Den slags øvelser gør, at folk pludselig kan huske 
ti ting, selv om de kommer fra en hverdag, hvor de 
ikke kan huske de to ting, de gik ned i Fakta efter.” 
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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. 

ALL-D
K

-0731 

multipelsklerose.dkFØLG 

MED 

Bestil seneste udgave af MS-magasinet 
GRATIS på multipelsklerose.dk 

ANNONCE 

18022946 Biogen MS annonce 210x148.indd   1 04/06/2018   11.44 

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 

ANNONCE



Fra ét blad og ét nyhedsbrev til fire forskellige blade  
og fire forskellige nyhedsbreve. 

+

+ + ++

ET BLAD 

... TIL LIGE PR ÆCIS DIG
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TIL LIGE PR ÆCIS DIG 

AF LOTTE SKOU HANSEN 

Sclerose er en sygdom med tusindvis af ansigter. 
Sygdomsforløbene er forskellige, symptomerne 
er forskellige, patienterne er forskellige. 

Og det gør en forskel, om du er nydiagnosticeret 
og velbehandlet, har kæreste, små børn og et aktivt 
arbejdsliv. Eller om du har haft sclerose i 25 år, har 
voksne børn og børnebørn og ikke længere arbej-
der, men til gengæld mærker mere til din sygdom 
i hverdagen. 

Derfor skal du som medlem af Scleroseforeningen 
have lige præcis de historier, videoer og den viden 
om sygdommen, som du har brug for.

Vi er alle forskellige 

For Scleroseforeningen betyder det meget, at vi kan 
sikre relevant kommunikation til dig og ramme dig 
der, hvor du er i livet og i dit sygdomsforløb. 

Derfor vil vi nu til at kommunikere til vores med-
lemmer på en ny måde: Fra 2019 udgiver vi 4 forskel-
lige versioner af vores nyhedsbrev og blad hver gang. 

Fra 1 blad til 4 

Et blad/nyhedsbrev til dig, der interesserer dig for: 
1) Arbejdsliv, parforhold, familieliv med hjemmeboen-
de børn, rejser, træning, forskning og ny medicin. Et 
liv, hvor sclerosen eksisterer, men ikke fylder det hele. 

2) Det gode liv, sundhed, familien og det nære, hob-
byer, et mere roligt liv, hjælpemidler og velfærdstek-
nologi, forskning og ny medicin. Et liv, hvor sclerosen 
fylder i hverdagen. 

3) Livet som pårørende, muligheder for hjælp og støt-
te, kærlighedens smerte, netværk, sådan passer du 
på dig selv, forskning og ny medicin. Et liv, hvor du 
er tæt på sclerose. Hvis I har et familiemedlemsskab 
af Scleroseforeningen, vil I hver gang modtage både 
et blad målrettet den i husstanden med sclerose og 
et målrettet den/de pårørende. 

4) Hvordan Scleroseforeningen hjælper medlemmer-
ne, hvad de indsamlede midler går til, hvad forenin-
gen kæmper for politisk og har af mærkesager. Du 
støtter kampen mod sclerose som medlem af Sclero-
seforeningen, men har ikke nødvendigvis en tæt re-
lation til en med sygdommen. 

Vi har valgt for dig 

Du behøver ikke at gøre noget selv, du vil i første 
omgang modtage et blad og et nyhedsbrev baseret 
på de oplysninger, vi har om dig. Men du kan altid 
vælge aktivt at modtage et andet blad/nyhedsbrev. 
Det vil du høre meget mere om senere. 

Du vil fortsat modtage medlemsbladet 4 gange om 
året og nyhedsbrevet cirka 10 gange årligt. Fremover 
vil de forhåbentlig bare handle endnu mere om de 
ting, der har betydning i dit liv. På den måde håber 
vi, at vi bliver ved med at være en relevant patient-
forening for dig. Og at du bliver ved med at føle, at 
du får værdi for dine medlemskroner! 
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SCLEROSEINDSAMLINGEN 2018: 

VENNER OG FAMILIE  MOD SCLEROSE
AF KATHRINE SYLVESTER OG STINE RØPKE LINDRUP FOTO: DAVID ROSTED 

Søndag den 9. september kan du være med til at 
samle penge ind til forskning i sclerose. Sammen 
er vi ”Venner og familie mod sclerose”, og lige 

præcis din indsats gør en kæmpe forskel i kampen 
mod sclerose. 

Som tommelfingerregel får hver indsamler 1.000 
kroner i indsamlingsbøssen. Det ved vi fra tidligere 
år. Det betyder, at du egenhændigt kan sikre en tu-
sindlap til forskning i sclerose, hvis du går på gaden 
og samler ind sammen med os. 

Anden søndag i september kan du altså for alvor 
tage kampen op mod sclerose. Sammen er vi stær-
kest, og sammen når vi ud til endnu flere gadedøre 
og endnu flere danskere, der gerne vil putte en mønt 
i vores indsamlingsbøsser. Vi håber derfor, at du vil 

tage opfordringen til dig, melde dig som indsamler 
og sikre flere penge til vigtig forskning. 

Her kommer vi forbi 

Hver eneste frivillige indsamler, hver eneste fyldte 
indsamlingsbøsse og hvert eneste skridt, der bliver 
gået den 9. september, er helt afgørende for vores 
fælles kamp mod sclerose, og din indsats vil være 
helt uvurderlig for resultatet. 

Vi ringer på døren hjemme hos danskerne i både 
Region Hovedstaden, Region Midtjylland og som noget 
helt nyt i år også i Region Syddanmark. 

Meld dig som indsamler nu – Gå ind på www. 
sammenmodsclerose.dk. 



Sarah og hendes mand 
har bedt en flok af venner 
og familie om at samle ind 
den 9. september. Du kan 
gøre det samme! 

Sarah
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VENNER OG FAMILIE  MOD SCLEROSE
Bor du ikke i en af de tre regioner? 

Allerede til næste år bliver indsamlingen landsdæk-
kende, så der kan du få en indsamlingsrute lige der, 
hvor du bor. Men vi håber, at du har lyst til at samle 
ind sammen med os allerede i år. Du kan nemt starte 
din egen indsamling lige her: www.scleroseforeningen. 
dk/blad3-indsamling 

Vi har brug for din hjælp! 

Vi har brug for mange indsamlere søndag den 9. sep-
tember 2018.  Og vi håber, at du vil hjælpe os med at 
sprede budskabet. 

Hvis du får tre venner, kolleger eller familiemedlem-

mer til at samle ind sammen med dig, er du ikke bare 
med til at sikre 1.000 kroner til forskning i sclerose. 
Så er du med til at sikre 4 x 1.000 kroner til forskning 
i sclerose. Din indsats har altså afgørende indflydelse 
på, hvor mange penge vi kan aflevere til forskning. Og 
når vi står sammen, kan vi virkelig gøre en stor forskel. 

Meld dig som indsamler nu, og tag familien og 
vennerne med! 

Sådan gør du 
1. Meld dig som indsamler nu 
på sammenmodsclerose.dk 
eller ved at ringe på tlf. 36 46  
36 46. 

2. Giv tre mennesker tæt 
på dig et kald, eller send en 
sms og fortæl dem, at du har 
brug for deres hjælp. 

3. Forklar dem regnestyk-
ket med 1.000 kroner per 
indsamlingsbøsse, og hvor 
stor betydning det har for 
forskning i sclerose, hvis I alle 
samler ind sammen. 

4. Send dem et link til sam-
menmodsclerose.dk, eller 
hjælp dem med at vælge en 
rute i nærheden af din egen – 
det er både sjovt og hyggeligt 
at samle ind sammen!

http://www.scleroseforeningen.dk/blad3-indsamling
http://sammenmodsclerose.dk


FORSKNING 

VIRUS 
fremmer sclerose 
Skyldes sclerose en virusinfektion? Det er et æld-
gammelt spørgsmål, og kyssesyge og Epstein-Barr-
virus har været i søgelyset i mange år. Nu peger ny 
forskning på, at Epstein-Barr-virus rent faktisk 

spiller en afgørende rolle. Det er en væsentlig brik 
til forståelse af sclerose, mener dansk professor. 

AF ANDERS ENEVOLD GRØNLUND FOTO: AARHUS UNIVERSITET 

De fleste sclerosepatienter 
har nok hørt om Epstein-
Barr-virus (EBV). Et virus, 

der er mistænkt for at have en eller 
anden forbindelse til udvikling af 

sclerose. 
Lige siden 1960’erne 

har forskere peget på 
det ene virus efter det 

andet, der skulle øge 
risikoen for at udvikle 

sclerose: Både forkølelses-
infektioner, influenza og man-

ge B-cellevirus har været koblet 
til øgede attakker og forekomst af 
sclerose. 

Kontroversiel teori 

Men evidensen har været sparsom, 
og først i 1990’erne begyndte der 
at tegne sig et billede af en kla-
rere sammenhæng mellem scle-
rose og EBV. Det var særligt danske 
scleroseforskere fra Aarhus Uni-
versitet, der påpegede sammen-
hængen, men de blev mødt med 
stor skepsis. 

”Det var en kontroversiel hypo-
tese dengang,” fortæller professor 
Per Brøndsted Höllsberg fra In-
stitut for Biomedicin på Aarhus 

Universitet, der sammen med sin 
mentor, Sven Haahr, hørte til et 
fåtal, der holdt fast i EBV som et 
særligt link til sclerose. 

”Sclerose har jo alle dage været 
betegnet som en autoimmun syg-
dom, hvor et overaktivt immun-
system angriber kroppen. Men det 
synes vi ikke er i modstrid med, at 
en virusinfektion kan ’trigge’ nogle 
ubalancer i immunsystemet.” 

Udbrud af EBV aktiverer 
sclerose 

Det er dog svært at forklare, hvor-
dan et meget hyppigt forekom-
mende virus kan forårsage sclerose 
hos kun en brøkdel af os alle. 

Flere end 9 ud af 10 render nem-
lig rundt med EBV. De smittes i 
løbet af deres liv og bærer kronisk 
på virus slumrende i immunsyste-
mets B-celler. Langt hovedparten 
smittes i barndommen, uden at 
det giver anledning til symptomer, 
mens en lille del først rammes som 
ung eller voksen. 

Da kan man udvikle mononu-
kleose, også kaldet ”kyssesyge”, 
der kan give svære symptomer. Og 
den gruppe af mennesker, der får 
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Kort om EBV 
EBV inficerer B-celler i 
immunsystemet. Uanset om 
man ubemærket smittes 
med EBV i barndommen 
eller udvikler kyssesyge i 
puberteten eller som vok-
sen, så vil virus ligge i dvale i 
kroppen resten af livet. Nyere 
forskning peger på, at EBV 
også kan inficere celler i hjer-
nen. Foruden sclerose mener 
man også, at EBV øger risiko-
en for mange kræftformer 

kyssesyge, har en forøget risiko for 
at udvikle sclerose senere i livet. 

”Der er gennem årene fundet en 
klar sammenhæng mellem udbrud 
af kyssesyge og senere udvikling 
af sclerose. Når EBV bryder ud, 
aktiverer det formodentlig man-
ge immunreaktioner, der kan lede 
til autoimmunitet. Men hvordan 
og hvorfor nogle rammes, er sta-
dig et mysterium,” forklarer Per 
Höllsberg. 

Mekanismen bag 
aktivering 

For nylig kom forskere fra Cincin-
nati Children’s Hospital Medical 
Center i USA så måske en for-
klaring nærmere. I et omfatten-
de genetisk arbejde kortlagde de, 
hvordan EBV via sit eget protein 
EBNA2 stimulerer en række af de 
gener, som man ved er forbundet 
med autoimmunitet. 

Med andre ord identificerede 
forskerne de knapper, hvorved 
EBV aktiverer præcis den sam-
ling af gener, der giver ophav til 
autoimmune sygdomme, herunder 
sclerose. 

”Det er et meget interessant 
studie,” vurderer Per Höllsberg: 

”For første gang får vi kortlagt 
en så velunderbygget mekanisme 
bag EBV’s aktivering af sclerose. 
Det kan være det håndtag, vi har 
manglet, til at forklare nogle af de 
første trin på vejen til sclerose.” 

EBV tænder risikogener 

Opdagelsen antyder, at EBV sim-
pelthen tænder for de risikogener, 
som senere fører til autoimmune 
sygdomme. 

Men hvad er det så for en sam-
ling risikogener? 

”Det er altovervejende gener, 
der har ansvaret for funktioner i 
immunsystemet. Man formoder, 
at disse gener er ansvarlige for, at 
visse reaktioner i immunsystemet 
er overaktive eller ’for lidt’ aktive 
hos personer, der udvikler auto-
immune sygdomme, i forhold til 
de mennesker, der ikke gør,” for-
tæller Per Höllsberg. 

”Med det her studie tegner der 
sig nu et billede af, at de gener 
især er modtagelige eller følsom-
me over for en påvirkning af EBV,” 
siger han. 

Arvelig komponent 

Og her vurderer Per Höllsberg, at 
der er en mulig arvelig komponent. 

For langt flere bærer på EBV, i for-
hold til hvor få der udvikler auto-
immune sygdomme: 

”Der er selvfølgelig mange, der 
er født med en række risikogener, 
som går gennem livet uden at 
udvikle autoimmune sygdomme. 
Omvendt er der også mange, der 
har haft kyssesyge, som ikke ud-
vikler sclerose. Sclerosepatienter 
kan have været udsat for en uhel-
dig kombination af at bære på en 
række risikogener og samtidig 
pådrage sig en sen infektion med 
EBV. Hertil kommer formentlig en 
række andre påvirkninger, vi end-
nu ikke helt forstår,” fastslår Per 
Höllsberg. 

Den nye opdagelse kan dog føre 
til håb for sclerosepatienter: 

”Hvis det her bekræftes i andre 
studier, kan det være en væsentlig 
brik til at forstå, hvordan EBV kan 
påvirke udvikling af autoimmune 
sygdomme. Og det er afgørende for 
at finde metoder til at forstyrre el-
ler bremse den proces i fremtiden,” 
forklarer Per Höllsberg. 

”Hvis EBV er den væsentligste 
faktor til at påvirke et stort an-
tal risikogener ved autoimmune 
sygdomme, vil der også være per-
spektiver i at udvikle en vaccine 
mod EBV. Men det er traditionelt 
meget vanskeligt at udvikle vac-
ciner mod virus, som vores eget 
immunsystem ikke er i stand til at 
udrydde,” slutter Per Höllsberg. 

”Sclerosepatienter kan have været udsat for  
en uheldig kombination af at bære på en række 
risikogener og samtidig pådrage sig  
en sen infektion med EBV.” 
PER HÖLLSBERG 
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AFGÅENDE HOVEDBESTYRELSESMEDLEM: 

”Vi har verdens bedste  
scleroseforening i Danmark!” 

AF PETER P. CHRISTENSEN 

Jette Bay fik diagnosen sclerose 
for ca. 26 år siden. I 1996 blev 
hun aktiv frivillig lokalt, og i 

1997 blev hun valgt ind i Sclero-
sehospitalernes bestyrelse. 

Hun har nu siddet i Sclerose-
foreningens hovedbestyrelse (HB) 
i næsten 20 år uden afbrydelser, 
men har valgt ikke at genopstille 
til efterårets valg. Vi tænkte der-
for, at hun var den rette at spørge  
om, hvad arbejdet i HB egentlig 
går ud på. 

Hvad laver man i Sclero
seforeningens HB? 

Man er med til at lede en mel-
lemstor dansk virksomhed med et 
meget vigtigt og fornemt formål. 
Mellem delegeretforsamlingerne 
er man med til at lede foreningen 
– selvfølgelig sammen med sekre-
tariatet. Som medlem af Hovedbe-
styrelsen er man med til at arbejde 
for alle mennesker i Danmark med 
sclerose. Og når jeg i dag ser på 

os, og når jeg kigger ud på hele 
verden, hvor jeg har været meget 
aktiv i det internationale sclerose-
arbejde, så kan jeg sige, at vi har 
verdens bedste scleroseforening i 
Danmark! 

Hvad er de sidste 2 år gået 
med i Hovedbestyrelsen 
(HB)? 

Skal jeg fremhæve én større ting, 
vil jeg fremhæve Strategiplan 
2022. Det er et ekstremt vigtigt 
arbejde, der er blevet udført der. 
Det er et arbejde, der leder for-
eningen ind i fremtiden og ind i 
en spændende tid. 

Hvad vil du fremhæve fra 
de sidste 10 år? 

Det, jeg er allermest stolt over 
de sidste 10 år, er, at vi gik med 
i Progressive MS Alliance. At Ho-
vedbestyrelsen tog det alvorligt, at 
ca. halvdelen af alle med sclerose 

har progressiv sclerose, det var så 
vigtigt. Jeg er utroligt stolt over, at 
vi gik med – og at vi har spillet så 
stor en rolle i det arbejde. 

Hvorfor skal andre stille  
op til posterne i HB og i 
udvalgene? 

Det er et dybt alvorligt arbejde, 
og det er muligt at gøre en stor 
forskel – derfor vil jeg helt klart 
anbefale andre at stille op. Ikke 
mindst personer med en profes-
sionel baggrund, der kan bidra-
ge til bestyrelse og udvalg. Og jeg 
vil anbefale alle, der stiller op, at 
gøre det med en ydmyghed over 
for arbejdet. 
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VALG 2018
Du kan deltage i to valghandlinger i Scleroseforeningen i den kommende tid. 

Hvis du stiller op som delegeret, deltager du derefter på Delegeretforsamlingen, hvor 
du er med til at vælge Hovedbestyrelsen (HB) og udvalgsmedlemmer blandt de opstillede. 
Du kan læse mere om, hvordan det er at være delegeret, her: www.scleroseforeningen.dk/ 
blad3-delegeret (side 28-30). Hvad du laver som HB-medlem, kan du læse mere om på 
den modsatte side her i bladet. 

Gør sådan her, hvis du vil stemme 
om, hvem der skal være delegeret 
(det er for sent selv at stille op som 
delegeret): 

• Fra 15. til 31. august 2018 præsenteres alle kandida-
ter på Scleroseforeningens valgside: www.sclerose-
foreningen.dk/valg2018. 

• Fra 1. til 25. september 2018 kan du stemme elek-
tronisk. Har du ikke mulighed for at stemme elektro-
nisk, kan du få tilsendt stemmeseddel og brevstem-
me ved at ringe til foreningens hovednummer, 36 46 
36 46. Brevstemmer skal være os i hænde senest den 
20. september 2018. 

• Den 28. september 2018 offentliggøres resultatet på 
foreningens valgside. 

Vil du stille op til Scleroseforeningens  
Hovedbestyrelse (HB) eller et udvalg? 

Der skal vælges følgende personer til HB og udvalg: 
• Formand 
• Næstformand 
• Kasserer, 
• Scleroseforsker 
• Kommunikationsrådgiver 
• Tre personligt tilvalgte 
• Samt formand og menige medlemmer til følgende 
udvalg: Sundheds- og Handicapudvalget, Politisk 
Udvalg og Lokalafdelingsudvalget. 

Ungeudvalget vælges på forhånd ved elektronisk 
afstemning i september måned. 

Tidsplan for opstilling 
til valg til HB og udvalg 

• I perioden 15. september til 6. 
oktober 2018 kan man opstille via 
foreningens valgside på internet-
tet. I samme periode skal ens stil-
lere registrere sig – det er vigtigt, 
at de gør det inden fristens udløb. 

• Fra 6. oktober til 17. november 
2018 præsenteres alle kandidater 
på valgsiden. 

• Den 17.-18. november 2018 afhol-
des delegeretmøde i Dronnin-
gens Ferieby, hvor der vil være 
afstemning på stedet med stem-
mesedler. 

Hvem kan stille op til HB 
og udvalg? 

• Ethvert medlem af foreningen med 
gyldigt personligt medlemskab eller 
familiemedlemskab kan opstille til 
en post i HB og udvalg. 

• Den opstillede skal have minimum 
fem stillere. Det vil sige kunne 
fremvise dokumentation for, 
at fem medlemmer af forenin-
gen støtter vedkommendes 
kandidatur. 

• En opstilling er godkendt, 
når de fem stillere, der alle 
er medlemmer af forenin-
gen, har registreret sig. 

Det er her, 
det sker! 

www.scleroseforeningen.dk/ 
valg2018 

SCLEROSEFORENINGEN • NR 3 2018 • 29

http://www.scleroseforeningen.dk/blad3-delegeret
http://www.scleroseforeningen.dk/valg2018
http://www.scleroseforeningen.dk/valg2018 


Vejr, ben og donationer 
overgik alle forventninger 
Godt vejr gav gode ben og medvind for de over 150 ryttere, da de både dag og 
nat kæmpede sig gennem Danmarks længste velgørenhedscykelløb, MS BIKE. 
Undervejs indsamlede de mere end 600.000 kroner til forskning i sclerose. 

AF KATHRINE SYLVESTER OG STINE RØPKE LINDRUP FOTO: PRIVATFOTOS 

Den strålende morgensol sendte dem mod 
Jylland, og der var forventning i luften på 
Amager Strandpark første weekend i maj, 

da MS BIKE cyklede af sted. Ved startråbet ”God 
tur!” blev den anden sko klikket i pedalen, og mere 
end 150 mænd og kvinder tog hul på de første 743 
kilometer på landevejene frem mod målet i Skagen. 

Cyklede nat og dag 

I løbet af eftermiddagen havde alle ryttere lagt Sjæl-
land bag sig, og foran ventede nu Langeland, Fyn 
og hele Jylland. Der var god spredning på holdene 
over Fyn, og ved aftenens start lå feltet spredt fra 
Svendborg til Middelfart. Alle havde dog kursen mod 
maddepotet ved checkpoint 5 i Diernæs på Sydfyn. 
Her ventede et kort hvil og et velfortjent varmt måltid 
mad, mens tiden tikkede videre. Mætte og med ny 
energi var rytterne nu klar til at køre gennem natten 
mod Skagen. 

Mens solen gik i seng, cyklede de over 35 hold 
videre ind i natten og ud på de jyske landeveje. Natten 
igennem fulgte bilerne rytterne for at lyse vejen op 
og tilbyde forsyninger, varme og opmuntring, når 
etaperne føltes lange og benene kolde. 

Mange steder på ruten var lokalafdelingerne klar 
med mad, drikke og highfives, ligesom endnu flere 
heppede med på Scleroseforeningens Facebook-side. 
Undervejs var der også plads til overraskelser til 
rytterne. Blandt andet blev der serveret varm kakao 
og kaffe med lune kanelsnegle i Bording som en 
kærkommen energiindsprøjtning midt på natten. 

Stor opbakning i jagten på 
forskningskroner 

Første hold cyklede med solen i ryggen i mål, mindre 
end et døgn efter at de forlod København. Det sidste 
hold kunne se enden på sidste etape, da de trillede 
ind på parkeringspladsen ved Grenen i Skagen søn-
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Mogens Stenbroen fra 
Brøndby cyklede hele 
turen selv og blev mødt 
af familie og venner ved 
målstregen. 



Mogens og Hanne 
Larsen fra Svendborg 
var ildsjælene bag 
Team T med 18 ryttere. 

”En tur på 743,4 kilometer på 
30 timer er ikke bare en rulle
tur med vennerne. Det kræver, 

at man er villig til at over
skride sine fysiske og mentale 

grænser igen og igen.” 
ANDERS HALD, PROJEKTLEDER 

dag eftermiddag. De kan være overordentlig stolte 
af at have tilbagelagt de 743 kilometer på kun lidt 
over 30 timer. 

”En tur på 743,4 kilometer på 30 timer er ikke 
bare en rulletur med vennerne. Det kræver, at man 
er villig til at overskride sine fysiske og mentale 
grænser igen og igen. Vi er dybt imponerede over alle 
rytternes smittende humør og evne til at blive ved 
med at træde i pedalerne. Den indsats gør hver og 
én til en fantastisk ambassadør for en verden uden 
sclerose,” fortæller Anders Hald, som er projektleder 
for MS BIKE i Scleroseforeningen. 

Både inden og under løbet har holdene samlet 
mere end 625.000 kroner ind, som nu gives videre 
til forskning i sclerose. Det er ny rekord for MS BIKE. 

Sådan var det at køre Danmarks længste 
velgørenhedsløb på to hjul 

MS BIKE-rytter Morten Stenbroen fra Brøndby kørte 
hele turen selv og samlede mere end 47.000 kroner 
ind til forskning i sclerose. 

”Jeg har oplevet en fantastisk støtte og opbakning 
fra min omgangskreds, som jeg ikke havde regnet 

med på forhånd. Jeg har været i kontakt med gamle 
kolleger, venner og deres ægtefæller, som er ramt af 
sclerose. For dem har det været en stor ting, at jeg 
har valgt at cykle så langt for netop deres sygdom. 
Det betyder meget for både dem og mig, at jeg har 
gennemført og fået samlet så mange penge ind.” 

”Min mor, moster og onkel fra Skagen og min 
gode kammerat fra Aarhus stod klar til at heppe, da 
jeg nåede frem til Skagen. Og min fætter mødte mig 
ude på ruten. Det blev jeg vildt glad for, det betyder 
meget, når man er helt udmattet af så lang en cy-
keltur. Og så er jeg taknemmelig for, at jeg havde to 
gode kammerater med i følgebilen, som fulgte mig 
i tykt og tyndt hele vejen fra København til Skagen, 
det gjorde en verden til forskel.” 

MS BIKE-rytter Mogens Larsen fra Svendborg 
havde samlet et fantastisk storhold med venner, 
familie og bekendte. De delte etaperne imellem sig 
og samlede mere end 115.000 kroner ind til forskning 
i sclerose – det højeste beløb blandt alle holdene, 
der deltog. 

”Mange hold var langt hurtigere, men vi holdt 
os inden for tidsgrænsen på 30 timer. Mine 17 gode 
holdvenner havde dedikeret deres donation, tid og 
kræfter til at skaffe penge og opmærksomhed og 
ikke mindst bidrage til ’en verden uden sclerose’.” 

”Jeg er rørt over, at mit hold med vidt forskellig 
baggrund allerede i januar måned gav tilsagn om 
deres deltagelse til en forhåbentlig god cykeloplevel-
se gennem den danske natur. Heldigvis gik ønsket i 
opfyldelse med herligt sommervejr, og vinden i syd 
betød, at holdet samlet tilbagelagde 1.975 kilometer.” 

Rytterne på Team T-holdet var Anna Schram, Bo 
Dybbro, Bolette Milling, Bruno Christensen, Finn 
Skov, Flemming Klinggaard, Flemming Pytlick, Han-
ne Larsen, Jan S. Hansen, Jesper Larsen, Jørgen Gals-
gaard, Jørgen Milling, Jørn Pedersen, Kim Barren, 
Lars Klinggaard, Mogens Larsen, Nicolaj Galsgaard 
og Thomas Larsen. 
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CYKELNERVEN  
2018

Hvad får 300 cykelentusiaster til at cykle til tops på de allermest  
stejle bjerge i Frankrig? Læs med og få otte forskellige rytteres  

svar på netop det spørgsmål. 

AF STINE RØPKE LINDRUP FOTO: JAKOB HELBIG 

Det var min gode 
ven, hvis kone har 

sclerose, der fik mig med i 
Cykelnerven. Det er min 
måde at få lov til at støtte 
et rigtig godt formål og 
samtidig cykle i franske 
bjerge, som jeg har prøvet 
lidt kræfter med før – dog 
ikke på samme krævende 
måde som i Cykelnerven. 
Peter Bækgaard er 50 
år, arbejder som privat 
investor og bor i Charlot-
tenlund. Peter kørte med 
for Cykelnerven Nord-
sjælland. 

Jeg var med for den 
gode sag og den vilde 

cykeloplevelse, som Cykel-
nerven viste sig at være. Jeg 
havde ikke prøvet kræfter 
med franske bjerge før, men 
de var helt fantastiske. Sam-
tidig oplevede jeg en virkelig 
stærk fællesskabsfølelse, en 
oplevelse af at lykkes, og at 
jeg jo kunne meget mere, 
end jeg troede. 
Helena Ibsen er 47 år, arbej-
der som HR-administrator 
og bor i Regstrup. Helena 
kørte med for Cykelnerven 
Midtsjælland. 

Jeg cykler med, fordi jeg gerne vil gøre en forskel og støtte en 
god sag. Min mor har sclerose, så det giver rigtig god mening 

for mig. Og så kan jeg bare rigtig godt lide at cykle og udfordre mig 
selv på den måde. Det bedste ved oplevelsen er, at man er sammen 
med så mange mennesker, som kæmper for den samme sag. Og så 
er det også fantastisk at se de folk, der selv har sclerose, som kører 
med på turen – det er imponerende. 
Sandra Schnoor er 29 år, arbejder som marketingkoordinator 
hos Aalborg Portland og bor også i Aalborg. Hun cyklede med for 
Cykelnerven Nordjylland. 

Jeg har kendt til 
sclerose meget 

længe, så jeg sprang til 
omgående, da jeg fik 
muligheden for at blive 
ambassadør for Cykelner-
ven. Jeg vil gerne være 
med til at skabe større 
opmærksomhed omkring 
sygdommen. Noget af det 
største ved Cykelnerven er 
at se glæden i ansigtet på 
alle rytterne, når de har 
nået toppen af bjergene. 
Der bliver krammet og 
givet highfives, og man 
kan bare se stoltheden, 
der lyser ud af folks øjne. 
Både fordi man har nået 
toppen, og fordi man helt 
grundlæggende ved, at 
man har gjort en forskel 
for mennesker med 
sclerose. 
Claus Elming er 49 år, 
tv-vært og blandt andet 
kendt fra "Vild med 
Dans". Claus er ambas-
sadør for Cykelnerven 
og har været med siden 
starten i 2014.
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Jeg har selv sclerose og cykler med på Cykelner-
ven, fordi jeg stadig kan. Det er en stor oplevelse, 

og det at nå bjergtoppene er lige prikken over i’et – især 
toppen af Tourmalet. Jeg er vist lidt af en bjergged, det 
siger de andre på holdet også. 
Anja Hein er 40 år og arbejder i Kreditbanken i 
Aabenraa, hvor hun også bor. Anja cyklede med for 
Cykelnerven Sønderjylland. 

For mig er Cykelnerven 
en alletiders kombina-

tion af at gøre noget godt for 
andre og samtidig gøre noget 
godt for sig selv. Det er så 
rørende at møde deltagere, 
der selv kæmper med sclero-
se, og vide, at vi kæmper for 
dem. At se tårerne i øjnene 
på de her deltagere, når de 
når bjergtoppene, er vildt 
overvældende og enormt 
motiverende. 
Eva Kjer Hansen er 53 år og 
minister for fiskeri, ligestil-
ling og nordisk samarbejde. 
Eva kørte med for Cykelner-
ven Sønderjylland. 

Jeg er med for den 
sportslige udfor-

dring, den gode sag og 
også for at vedligeholde og 
udbygge mit erhvervsnet-
værk. Og så er det en stor 
oplevelse at være vidne til 
fællesskabet på tværs af 
alder, køn og erhverv og 
den helt specielle samhø-
righed blandt os ryttere, 
hvor vi ret hurtigt går fra at 
give formelle håndtryk til 
store, uformelle kram, når 
vi når bjergtoppene. 
Lars Mortensen er 45 år, 
arbejder som rådgivende 
ingeniør ved Dansk Mil-
jørådgivning A/S og er 
bor i Vejle. Lars er hold-
kaptajn for Cykelnerven 
i Trekantsområdet og 
coach for en ryttergrup-
pe i Frankrig. 

Jeg arbejder med 
mange mennesker 

med sclerose, og jeg har 
også selv en veninde, som 
har sclerose. Det er helt 
klart en stor motivation for 
mig at få lov til at støtte 
de her mennesker ved at 
sætte fokus på sclerose og 
samle ind til forskningen i 
sygdommen gennem 
Cykelnerven. Vi ryttere fra 
Sønderjylland havde 
nogle virkelig dygtige og 
motiverende trænere 
med i bjergene, og de var 
med til at gøre hele turen 
til en fantastisk oplevelse. 
Mark Unger er 40 år, 
arbejder som læge og 
bor i Aabenraa. Mark 
kørte med for Cykelner-
ven Sønderjylland. 

Cykelnerven 2019 
Cykelnerven indtager de franske 
bjerge igen i juni 2019. Læs mere 
og ansøg på Cykelnerven.dk 
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Cykelnerven fejrede  
5-års fødselsdag  
i Pyrenæerne 
De allerstejleste bjerge i Pyrenæerne udgjorde i juni måned kulissen til årets 
udgave af Cykelnerven. For femte år i træk besejrede de 300 dedikerede cykel-
ryttere den ene bjergtop efter den anden i kampen for en verden uden sclerose. 
Årets resultat lød på 4,9 millioner kroner, som slår alle tidligere rekorder. 

AF STINE RØPKE LINDRUP FOTO: JAKOB HELBIG 

Det blev til 9 bjergtoppe på bare fire dage for 
deltagerne i Cykelnerven 2018. Det rekordsto-
re felt på 300 ryttere cyklede sig til tops på 

den ene Tour de France-klassiker efter den anden. 
Og de gjorde det med ét klart mål for øje: en verden 
uden sclerose. 

Cykelnervens ambassadør Dennis Ritter satte sce-
nen forud for første etape: 

”Det er vaskeægte ’Tour-terræn’, vi kaster os ud i 
de kommende dage. Her kører vi i fodsporene på alle 
de store Tour de France-legender, som siden 1910 
har cyklet på netop disse bjergsider i jagten på den 
gule trøje. Cykelnervens ryttere er her for at jagte 
penge til forskning, og det er fantastisk endelig at 
være en del af holdet.” 

Dennis Ritter er hvert år stemmen bag TV 2's Tour 
de France-dækning, hvor han sammen med tidligere 
cykelrytter Rolf Sørensen kommenterer de profes-
sionelles kamp mod de stejle bjergsider i Frankrig. 
I år var Dennis Ritter efter flere års tilløb med på 
Cykelnerven for allerførste gang. 

Indsamling slog alle rekorder 

Ud over at kæmpe sig op ad de ekstremt stejle bjerge, 
som vi andre kun oplever, når Tour de France løber 
over tv-skærmene i juli, så skal de 300 ryttere også 
samle penge ind til forskning. Den opgave bruger 
hver eneste af de 300 ryttere mange måneder og 
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utallige frivillige timer på at løse. Og resultatet slog 
igen i år alle rekorder. Hele 4,9 millioner kroner har 
rytterne i skrivende stund formået at samle ind, og 
pengene tikker fortsat ind fra rytternes højdeme-
tersponsorater. 

Scleroseforeningens Mette Hjulmand Leon-
hard-Hjorth er løbsansvarlig for Cykelnerven, som 
i år kunne fejre femårsfødselsdag midt i Pyrenæerne, 
hvor det hele startede tilbage i 2014: 

”Tænk, at vi er vokset fra bare 60 deltagere til 
over 300 deltagere på fem år. Cykelnerven er ikke 
kun vores, men hver eneste rytters hjerteblod, og vi 

kæmper side om side for en verden uden sclerose. 
Vores fantastiske ryttere har år efter år udvist kæmpe 
engagement og en viljestyrke uden lige, og i år var 
absolut ingen undtagelse. Vi er så stolte af og ydmyge 
over for den opbakning, som vi får fra hver eneste 
rytter på holdet. Vi kan næsten ikke få armene ned 
af ren lykke over det flotte resultat, som så mange 
mennesker har bidraget til at få i hus.” 

Cykelnerven indtager de franske bjerge igen i som-
meren 2019. Læs mere og ansøg om at køre med på 
Cykelnerven.dk. 

ANNONCE 

Brain health: a guide for people with multiple sclerosis 

Hjernesundhed En guide til mennesker med multipel sclerose 
George Pepper 
Helmut Butzkueven Suhayl Dhib-Jalbut Gavin Giovannoni Eva Havrdová 

Jeremy Hobart 
Gisela Kobelt 
Maria Pia Sormani Christoph Thalheim Anthony Traboulsee Timothy Vollmer 

Aktiviteterne og støttematerialerne til MS Brain Health er �nansierede af tilskud fra AbbVie, 

Actelion Pharmaceuticals og Sano� Genzyme og af uddannelsestilskud fra Biogen, 

F. Ho�mann-La Roche, Merck Serono og Novartis, som ikke har haft ind�ydelse på indholdet. 

Den danske oversættelse er sponseret af Sano� Genzyme.
 
 

Læs mere om, hvordan du 
styrker din hjerne i brochuren 
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Hjernesundhed - 
En guide til mennesker  
med multipel sclerose 

www.MSguiden.dk 

For mere viden omkring multipel sclerose,  
følg os www.facebook.com/MSguiden.dk 

Brain health: a guide for people with multiple sclerosis 
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George Pepper 
Helmut Butzkueven Suhayl Dhib-Jalbut Gavin Giovannoni Eva Havrdová 

Jeremy Hobart 
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Maria Pia Sormani Christoph Thalheim Anthony Traboulsee Timothy Vollmer 

Aktiviteterne og støttematerialerne til MS Brain Health er �nansierede af tilskud fra AbbVie, 

Actelion Pharmaceuticals og Sano� Genzyme og af uddannelsestilskud fra Biogen, 

F. Ho�mann-La Roche, Merck Serono og Novartis, som ikke har haft ind�ydelse på indholdet. 
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FORSKNING 

YOU RUN gav  
ny indsamlingsrekord 
Forårets udgave af velgørenhedsløbet YOU RUN blev en 
stor succes. Takket være Scleroseforeningens mange  
fantastiske deltagere, som enten gik eller løb ruten rundt 
om Københavns Havn, blev der indsamlet ikke mindre 
end 194.667 kroner til forskning i sclerose. 



125 
deltagere løb  
eller gik for  
Scleroseforeningen. 

194.667 kr. 
blev samlet ind til 
forskning i sclerose.

 Vi ses til YOU RUN 2019 – tilmeldingen åbner 1. november. 

AF STINE RØPKE LINDRUP FOTO: SCLEROSEFORENINGEN 

Solen skinnede smukt over Københavns Havn 
og Den Sorte Diamant, da årets YOU RUN blev 
skudt i gang. I alt gik og løb 125 ildsjæle den 

solrige formiddag i slutningen af april til fordel for 
Scleroseforeningen. 

Blandt deltagerne var Lars Hendriksen, som var 
den løber i hele YOU RUN-feltet, der samlede aller-
flest penge ind. Lars rundede på dagen fantastisk 
flotte 53.000 kroner, som er ny rekord. Lars’ søster 
har sclerose og var med til at klappe ham i mål efter 
løbeturen på 10 kilometer. 

12-årige Melanie Wolffbrandt, hvis mor har 
sclerose, løb også med på YOU RUN. I selskab med 
sin bedstefar og i imponerende stil løb hun også turen 

rundt om Københavns Inderhavn og samlede i alt 
mere end 15.600 kroner ind til forskning i sclerose. 

De mange deltagere, som løb og gik til fordel for 
Scleroseforeningen, gjorde igen i år en kæmpe ind-
sats for en verden uden sclerose. Takket være jer har 
vi både samlet penge ind til forskning og endnu en 
gang skabt vigtig opmærksomhed om sclerose. Jeres 
støtte betyder en verden til forskel for de mange 
mennesker, som lever med sclerose tæt inde på livet 
hver eneste dag. 

Tusind tak til alle jer, der stillede op, og ikke 
mindst jeres venner og familie, som heppede og 
klappede fra sidelinjen. 
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AF ANDERS ENEVOLD GRØNLUND FOTO: COLOURBOX 

Bakteriestof fra tarmen 
dæmper sclerose 
Nye resultater fra forskningen under Progressive MS Alliance har netop set  
dagens lys. Denne gang kortlægges opsigtsvækkende mekanismer mellem tarm  
og hjerne. Det kan både forklare, hvordan sclerose opstår, og give håb for en ny  
måde at bekæmpe sygdommen på. 

M ange faktorer spiller ind, når sclerose 
opstår og udvikler sig. Og selvom flere 
sygdomsmekanismer stadig er uklare, så 

vendes der hele tiden nye brikker i forståelsen af 
sygdommen. 

Nu præsenterer en af forskningsgrupperne fra det 
internationale samarbejde Progressive MS Alliance 
en ny, vigtig opdagelse: 

Hvordan tarmbakterier kan påvirke hjernecellers 
funktion, mængden af inflammation og sygdomsak-
tivitet ved sclerose. 

Tarmflora påvirker sclerose 

Opdagelsen giver en helt ny forståelse for tarm-
floraens betydning for inflammation og immune 
reaktioner i hjernen. Og samtidig kan det lede til en 
anden måde at tæmme sclerose på. 

Det er forskere fra Brigham and Women’s Hospital 
i Boston, USA, der i mus har undersøgt tarmfloraens 
påvirkning af de to mest udbredte celler i central-
nervesystemet, microglia og astrocytter. 

Microgliaceller er en sart størrelse: De patruljerer 
normalt centralnervesystemet og rydder op efter 
beskadigelser, men omvendt kan de også overreagere 
og udskille nervegift, der kan øge inflammation og 
ødelægge astrocytters arbejde med nervereparation. 

Bakteriestof fra tarm hæmmer inflam
mation i hjerne 

Forskerne opdagede, at et stof fra tarmbakterier di-
rekte bremser inflammation i hjernen. Stoffet opstår, 
når bakterierne nedbryder aminosyren tryptofan 
i tarmen. Tryptofan er en naturlig aminosyre, der 
findes i mange proteinrige madvarer. 

Forskerne viste også, at dette stof kan finde vej 
til centralnervesystemet, hvor det begrænser micro-
gliacellers ødelæggelse og inflammation. 

Det springende punkt i undersøgelsen var, at for-
søgsmus med scleroselignende sygdom har meget 
lidt af dette bakteriestof, og at deres sygdomsaktivi-
tet kan ”justeres” med mængden af bakteriestoffet: 

Jo større mængder af stoffet i hjernen, jo mindre 
sygdomsaktivitet, og omvendt. 

Sclerosepatienter har for lidt 

Selvom resultaterne kun stammer fra forsøgsmus, 
peger det på, at personer med sclerose kan have 
svært ved at danne dette bakteriestof i tarmen. 

Men man kan ikke spise sig til mere af dette stof 
ved at indtage mere kød eller proteinrig mad. Vi får 
alle rigelige mængder tryptofan gennem kosten. Pro-
blemet er derimod nok, at personer med sclerose har 
en anden type tarmflora med færre typer bakterier, 
der kan nedbryde tryptofan. 

Opdagelsen giver dog håb om at ramme sclerose 
på en ny måde: 

”Nu, da vi har fået en ide om, hvilke spillere der 
er involveret i sygdomsudviklingen, kan vi begynde 
at gå efter dem som behandlingsmål,” fortæller den 
ledende forsker, Francisco Quintana. 

Ny behandlingsform 

Næste skridt bliver at udvikle små molekyler og 
probiotika (levende bakterier), der både kan booste 
dannelsen af de vigtige bakteriestoffer og identificere 
andre væsentlige faktorer, der forbinder tarm med 
hjerne ved sclerose.  

Professor Alan Thompson fra Progressive MS Al-
liance er også begejstret for studiet: 

”Det er en meget opmuntrende opdagelse, der 
øger den underliggende forståelse af sygdomsmeka-
nismerne. Det giver håb for en ny behandlingsform 
for personer med progressiv sclerose.” 
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Det er alt andet 
end sclerosen,  
der fylder 
”I de første år ledte jeg med lys og lygte efter forbilleder  
med sclerose, som jeg kunne relatere til. Nogle, der levede 
fuldstændig normalt.” Sådan skrev tidligere OLvinder og 
håndboldstjerne Line Widt Daugaard i en mail til Sclerose
foreningen. Det er de tanker, der ligger til grund for, at hun 
nu, efter selv at have fundet ro med sygdommen, har valgt 
at stå frem og fortælle sin historie. 

AF CÆCILIE DOHN CHRISTENSEN FOTO: MARIA TUXEN HEDEGAARD

Solen står højt på himlen over Silkeborg. På 
terrassen foran rækkehuset sidder tidli-
gere OL-guldvinder og elitehåndboldspil-

ler Line Widt Daugaard. Enkelte steder brydes 
de grå flisestens faste mønster af legetøj, et 
hoppedyr og en lille skovl, der har forvildet 
sig ud af sandkassen i hjørnet af terrassen. 
Stemmer fra legende børn flyder sammen til 
en summen i det fjerne. 

Strålerne fra solen reflekteres i Lines sto-
re, sorte solbriller, mens hun fortæller. Efter 
karrieren som håndboldstjerne skiftede hun 
de store håndboldhaller ud med lokalerne hos 

House Doctor, hvor hun arbejder fuldtid 
som grafisk designer. På hjemmebanen 
er hun mor til tre børn – ejerne af både 
legetøjet og stemmerne – og danner par 
med kæresten Allan. Og så har hun sclero-
se – men den er kun med på sidelinjen. 

En normal hverdag 

”Jeg sørger for at passe godt på mig selv og 
lytte til min krop. Men jeg lever fuldstændig 
normalt og gør, hvad jeg vil,” siger Line. 

Sclerose fylder ikke meget i hendes liv. Den 
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Line Daugaard 
er i dag grafisk 
designer og mor til 
tre. Og så har hun 
sclerose.

medicin, hun tager to gange om da-
gen, og et lidt sløret syn på det ene 
øje er næsten det eneste, der minder 
hende om sygdommen. Line fortæl-
ler, at det er helt bevidst, at hun ikke 
beskæftiger sig særlig meget med den. 

”Jeg kan jo ikke bestemme, hvor-
dan min sclerose udvikler sig. Men lige 
meget om jeg går og frygter fremtiden, 

eller om jeg er glad og nyder nutiden, 
ender jeg jo samme sted i forhold til 
sygdommen. Så vil jeg helst det sidste,” 

siger hun. 
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”Det værste for mig vil 
være at se medlidenhed 
i øjnene af folk, når jeg 

fortæller dem, at jeg har 
sclerose. Det er ikke synd 

for mig. Man skal ikke  
have ondt af mig.” 

LINE DAUGAARD, TIDLIGERE ELITEHÅNDBOLDSPILLER 

"Sclerose, sclerose,  
sclerose" 

Det har dog taget noget tid for Line 
at nå til den erkendelse. Da hun for 
omkring fem et halvt år siden fik 
diagnosen, væltede hendes verden. 

”I den første tid kørte det kon-
stant i hovedet på mig: ’sclerose, 
sclerose, sclerose’. Jeg var virkelig 
bange for, at jeg skulle blive helt 
vildt syg. Og det værste var, at jeg 
ikke havde nogen idé om, hvordan 
det ville gå,” fortæller hun. 

På det tidspunkt var hun mor til 
to og stod på vippen til at skulle 
starte i nyt job. Planerne for frem-

tiden lå allerede fast, og pludse-
lig virkede det hele usikkert. Line 
havde fået trukket en diagnose 
ned over hovedet og anede ikke, 
hvordan den ville påvirke hende. 
Uvisheden var lammende. 

”Jeg havde så mange spørgs-
mål. Jeg søgte hele tiden efter en 
løsning, men der var jo ingen løs-
ning,” siger hun. 

En ny identitet? 

Som tidligere elitehåndboldspiller 
har Line altid været vant til et ak-
tivt liv. Da hun fik diagnosen, stod 
hun med ét over for en sygdom, 

som potentielt kunne ende med at 
tvinge hende i en kørestol. Det var 
en uoverskuelig tanke for den tidli-
gere håndboldstjerne. Hun frygte-
de, at sygdommen ville komme til 
at rykke ved hele hendes identitet. 

”For mig ligger der rigtig me-
get identitet i dét at være dygtig til 
noget. Det betyder rigtig meget for 
mig. Så da jeg fik sygdommen, var 
jeg utrolig bange for, at jeg i stedet 
ville få en identitet som værende 
syg,” fortæller hun. 

Ikke bare en smart rubrik 

Derfor besluttede Line også hur-
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Glæder var stor efter 
OL-guldkampen i 
Athen i 2014. I dag 
fylder glæden også i 
Lines liv. " Lige meget 
om jeg går og frygter 
fremtiden, eller om 
jeg er glad og nyder 
nutiden, ender jeg jo 
samme sted i forhold 
til sygdommen. Så vil 
jeg helst det sidste."

tigt, at hun ikke ville fortælle of-
fentligheden om sin sygdom. Oven 
i sine bekymringer om sclerosen 
var hun nemlig angst for, at hun og 
hendes diagnose ville ende som en 
fængende spiseseddel på et kulørt 
magasin. Line så overskriften for 
sig: ”Fra storhed til fald”. 

Selv i dag skutter hun sig ved 
tanken og læner sig tilbage i stolen 
på terrassen. Hun er tavs et øjeblik. 
Et lille vindpust sætter bevægelse i 
en lok af hendes hår, som er und-

sluppet elastikken, der holder re-
sten af håret samlet i en hestehale 
i nakken. Line stryger lokken om 
bag øret med en rolig bevægelse 
og bryder stilheden.

 ”Det værste for mig vil være at 
se medlidenhed i øjnene af folk, 
når jeg fortæller dem, at jeg har 
sclerose. Det er ikke synd for mig. 
Man skal ikke have ondt af mig.” 

Det skal nok gå 

Line er fuldt ud klar over, at folks 
sympati kommer et godt sted fra, 
men alligevel føler hun, at den er 
fejlplaceret hos hende. Gennem sin 

karriere inden for elitehåndbold 
har hun opbygget en mentali-
tet, som ikke tillader hende ”at 
lægge sig og give op”, som hun 
siger. Selvom Line i det første lan-
ge stykke tid havde svært ved at 
forholde sig til diagnosen, har hun 
nu fundet den måde, hun bedst 
håndterer den på.

 ”Jeg samler på gode historier. 
Hver gang jeg falder over noget 
lovende forskning eller en posi-
tiv anekdote, så lagrer jeg det,” 
fortæller hun. 

 De negative historier forsøger 
hun at undgå. Selvom det nogle 
gange har været svært. Line hu-
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sker tydeligt, hvordan hun især i 
starten af sygdomsforløbet følte 
sig overdænget med skræmmebil-
leder og skrækscenarier, hver gang 
hun søgte information om diagno-
sen. Billeder og beskrivelser, som 
hun slet ikke kunne relatere til. 

”Jeg manglede en at spejle mig i. 
En person med sclerose, der kun-
ne have både fuldtidsjob, børn, et 
parforhold og overskud. En, der 
levede med sygdommen og ikke 
på trods af den,” fortæller hun. 

Hun ledte efter en person, der 
repræsenterede de mennesker med 
sclerose, som havde fået diagnosen 

tidligt i forløbet og var startet op 
på god og virksom medicin, som 
holdt sygdommen i skak. For sådan 
havde hun det selv. Men det var 
ikke til at finde. 

Kortene på bordet 

Derfor begyndte tankerne om at 
stå offentligt frem med sin histo-
rie at rumstere i hovedet på Line. 
Først kom de flygtigt på hendes 
mange løbeture, men blev hurtigt 
fejet væk, når skoene blev snøret 
op, og adrenalinen forsvandt fra 
kroppen. 

Men efter et stykke tid blev ide-
en siddende, og Line valgte at læg-
ge kortene på bordet på forsiden 
af Politiken. 

”Og jeg kom ikke engang i 
sportssektionen,” smiler den tid-
ligere håndboldstjerne. 

Selvom det var angstprovoke-
rende at gøre op med sin tidlige-
re frygt for mediernes søgelys i 
forhold til sygdommen, følte hun 
sig nu anderledes klar til at møde 
opmærksomheden, end lige efter 
at hun havde fået diagnosen. 

”Jeg har ligesom fundet ro med 
sygdommen. Nu kan jeg godt gå ud 
og sige, at det nok skal gå – for nu 
tror jeg også selv på det, ” fortæller 
hun og begrunder sit valg: 

”Måske kan jeg give nogle ny-
diagnosticerede lige netop det, jeg 
selv ledte efter, dengang jeg fik 
sclerose. En person, der viser dem, 
at det hele nok skal gå. Det ville 
jeg være stolt af,” fortæller hun. 
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Plaster på sommerben 
og andre hverdags-
opgaver fylder mere  
i Line Daugaards liv,  
end sclerose gør. 



NÅR GRENAA FÅR EFTERÅRSTRØJEN PÅ, NAR HAVET BRUSER, OG 
BRÆNDEOVNEN KNITRER I DE LÆKRE HUSE MED FULD TILGÆNGE-
LIGHED – JA, SÅ FINDES DET BARE IKKE BEDRE...

FERIE UDEN  
FORHINDRINGERDronningens Ferieby 1  •  DK-8500 Grenaa  •  +45 8758 3650  •  post@dronningensferieby.dk  •  dronningensferieby.dk 

WEEKENDOPHOLD MED HYGGE, MAD  
OG MUSIK:  26. - 28. OKTOBER 2018 

Et herligt ophold, hvor vi sørger for den bedste 
forplejning og hygge til jer. Lørdag er det med at 
finde danseskoene frem, så I er klar, når musikken 
spiller. 

I ankommer fredag, hvor vi serverer kaffe og kage 
samt en 2-retters menu. 

Lørdag er der morgenmad, og derefter mulighed 
for at udforske Grenaa og omegn. Om aftenen 
serveres en 3-retters menu – herefter musik og 
dans. 

Morgenbuffet søndag og herefter afrejse. 

Pris pr. person ved 2 personer i feriehus 
inkl. slutrengøring ..................................1.650,-/ kr. 

Der ydes feriebylegat på 800,- kr. pr. hus, hvis du har sclerose og er 

medlem af scleroseforeningen. 

RIDEFERIE: 20. - 23. SEPTEMBER 2018 
KUN FÅ PLADSER TILBAGE 

Vi tilbyder en 3 dages rideferie i samarbejde med 
Djurslands Rideklub, 2 km fra Feriebyen. Vi strigler 
og klargør hestene inden undervisningen på ca. 1 
time. Efterfølgende sadler vi af, så der er god tid 
til at hygge om hesten. 

Ingen aldersbegrænsning, men du skal kunne kom-
me op på hesten ved hjælp af en skammel. 

3 overnatninger for op til 5 personer i feriehus  
inkl. slutrengøring ................ 2.315,-/1.158,-* kr. 
Pris for ridning pr. person ........................800,- kr. 

*Pris ved feriebylegat, som kan søges af medlemmer med 

Sclerose. Oplys medlemsnummer ved booking. 

8758 3650 

dronningensferieby.dk

JERES EGET FERIEPARADIS

Fantastiske natur-
omgivelser og gennem-

tænkt indretning i de 
dejlige og lyse 

feriehuse 
Peter Jensen, 

Horsens 

Å

ANNONCE



CAMPS for enhver smag 
Scleroseforeningens ”camps” er et nyt koncept, som dækker over fire forskellige 
aktivitetsweekender for foreningens medlemmer. Vil du synge, eller er du til  
friluftsliv? Vil du fokusere på din træning, eller er du pårørende? Så tag på camp! 

AF LOTTE SKOU HANSEN 

UDSOLGT 

Camp Træning 
Om campen: Camp Træning er 
for dig, der ønsker inspiration 
inden for andre sportslige akti-
viteter, end du er bekendt med 
i forvejen. Måske er du allerede i 
gang med træning, men mangler 
inspiration til at komme vide-
re? Eller måske synes du, at det 
er svært at komme i gang, og 
mangler redskaber, der kan få 
dig af sted? En weekend med 
ny inspiration kan netop være 
startskuddet til din motivation og 
fremadrettede lyst til bevægelse. 

Tid og sted: 2.-4. november 2018. 
Dronningens Ferieby 1, 
8500 Grenå. 
Ansøgningsfrist: Der er 50 plad-
ser, som fordeles efter først til 
mølle-princippet. Du kan senest 
tilmelde dig søndag den 14. okto-
ber 2018. 
Tilmeld dig her: https://sclerose. 
nemtilmeld.dk/68/ 

Camp Outdoor 
Om campen: Camp Outdoor 
er for dig, der ikke er bange for 
udfordringer med at være aktiv 
i naturen. Vi skal på et outdoor-
race, hvor der er chancer for 
mudder og vand i skoene og røg 
fra bålet i håret. Camp Outdoor 
er for dig, der er selvhjulpen, og 
som minimum kan gå (måske 
småløbe) mindst 500 meter ad 
gangen uden store problemer og 
uden hjælpemidler (brug af stok 
til balance er o.k.). Vi skal færdes i 
naturen, så kørestol og rollator er 
desværre ikke en mulighed. 

Tid og sted: 31. august – 2. sep-
tember 2018. 
FDF Friluftscenter Sletten,  
Bøgedalsvej 20, 8680 Ry. 
Ansøgningsfrist: Der er 40 plad-
ser, som fordeles efter først til 
mølle-princippet. Du kan senest 
tilmelde dig søndag den 15. juli. 
Tilmeld dig her: https://sclerose. 
nemtilmeld.dk/67/ 

UDSOLGT 

Camp Personlig 
udvikling 
Om campen: Går du med en 
uforløst X Factor-drøm, elsker 
du at skråle i badet, eller kan du 
bare godt lide at synge, så er årets 
Camp Personlig udvikling lige 
noget for dig. Alle kan deltage, 
så selvom du ikke synger som 
Szhirley eller Stig Rossen, er der 
en plads til dig. Det handler om 
glæden ved at synge i fællesskab 
med andre. Vi vil gennem sang 
og musik øge vores humør og 
velvære. 

Tid og sted: 14.-16. september 
2018.  
Dronningens Ferieby 1, 8500 
Grenå. 
Ansøgningsfrist: Der er 80 plad-
ser til Camp Personlig udvikling. 
Du kan senest tilmelde dig tors-
dag den 30. august 2018. 
Tilmeld dig her: https://sclerose. 
nemtilmeld.dk/69/ 
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Camp Pårørende 
Om campen: Dette er en weekend 
for dig, som er ægtefælle til eller 
kæreste med en scleroseramt. Her 
kan du møde andre pårørende 
i en weekend, hvor der vil blive 
udvekslet erfaringer og drøftet, 
hvad der rører sig i det daglige for 
pårørende. Weekenden er et fri-
rum, hvor der kan tales om både 
svære og gode oplevelser ved at stå 
på sidelinjen som pårørende til et 
menneske med sclerose. 

Tid og sted: 26.-28. oktober 2018. 
Dronningens Ferieby 1, 
8500 Grenå. 
Ansøgningsfrist: Der er 60 pladser 
til Camp Pårørende, som fordeles 
efter først til mølle-princippet. Du 
kan senest tilmelde dig søndag 
den 14. oktober 2018. 
Tilmeld dig her: https://sclerose. 
nemtilmeld.dk/70/ 

Camp for unge 
pårørende  
(ml. 18 og 28 år) 
Om campen: En camp for dig, 
der vil have en unik mulighed for 
at møde andre, der også har en 
mor eller far med sclerose. Over-
skriften er "Fri til at være ung", og 
vi skal prøve kræfter med udeliv 
og sjove naturoplevelser. Vi skal 
lave mad i det fri, spille kongespil 
og hygge os. På campen bliver 
der også masser af plads til at 
tale om, hvordan det er at have 
en mor eller far, som har sclerose 
– og oplæg om samme emne. 

Tid og sted: 28.-30. september. 
Fredericia Vandrehjem, Vestre 
Ringvej 98, 7000 Fredericia. 
Ansøgningsfrist: Der er 20 
pladser til Camp for unge pårø-
rende. De fordeles efter først til 
mølle-princippet. Du kan senest 
tilmelde dig mandag den 10. 
september klokken 20.00. 
Tilmeld dig her: https://sclerose. 
nemtilmeld.dk/66/ 

Kort om 
camps: 
Det koster 550 kroner at del-
tage i en camp, og det gebyr 
dækker overnatninger og alle 
måltider i løbet af campen. 
Udgifter til drikkevarer samt 
til transport til og fra kursus-
stedet afholder man selv. 

Weekenderne er økono-
misk støttet af Sclerosefor-
eningen, men er i samarbejde 
med ansatte i foreningen 
arrangeret af kompetente 
frivillige, som har en nær rela-
tion til sclerose. 

Har du spørgsmål angå-
ende vores camps, så skriv til 
tilbud@scleroseforeningen. 
dk. 

Læs mere om alle camps 
og tilmeld dig her:  
www.scleroseforeningen. 
dk/blad3-camps 

Vil du ikke gå glip 
af en plads næste 
år, så meld dig 
ind i de forskellige camps 
Facebook-grupper. Søg blot 
på camp-navnene i Face-
books søgefelt. Camp pårø-
rende og Camp for unge 
pårørende har ikke grupper 
på Facebook. Der kan du i 
stedet søge efter og melde 
dig ind i "Sclerose Pårøren-
de Gruppe" på Facebook. Så 
går du ikke glip af noget!
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OPSKRIFTER

Roden til alt godt 
Skræl rodfrugterne, 
og skær dem i tynde 
strimler, evt. på et 
mandolinjern. Pres saf-
ten fra appelsinen, og 
bland den med eddike, 
olie, salt og peber. Kom 
beder og dressing i en 
frysepose, luk posen, og 
lad den trække på køl i 
mindst 2 timer.

PERSONER: 4 

250 g ræddiker 
100 g gule beder 
250 g gulerødder 
1 appelsin 
2 tsk. æbleeddike 
1 spsk. olivenolie 
Salt og peber 
1 granatæble 
2 spsk. peanuts 

SERVERING: 
Anret salaten i en skål 
eller på et fad med  
granatæble og hakkede 
peanuts over. 
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Stegt skrubbe 
med knuste 
kartofler 

TID: Ca. 35 min. 
PERSONER: 2 

50 g smør 
+ lidt mere til stegning 
1 spsk. klippet dild 
1 spsk. kapers 
Citronsaft 
Salt, peber 
500 g små kartofler 
½ bdt. forårsløg 
Olivenolie 
2 store hele skrubber 
Ca. ½ dl hvedemel 

Du kan erstatte forårsløg 
med en stor håndfuld  
hakkede krydderurter. 

SERVERING: 
Servér kryddersmør på  
toppen og knuste  
kartofler til. 

Rør blødt smør med 1 spsk. 
klippet dild og kapers. 
Smag til med citronsaft, 
salt og peber, pak det i 
husholdningsfilm, og læg 
det i fryseren indtil serve-
ring. Skrub og kog kartof-
lerne møre i letsaltet vand. 
Snit forårsløgene fint. Hæld 
vandet fra kartoflerne, og 
knus dem let med et piske-
ris. Vend forårsløgene i, og 
smag til med olivenolie, salt 
og peber. Vend skrubberne 
i mel krydret med salt og 
peber, og steg dem i olie/ 
smør over middelvarme i 
3-4 min. på hver side. 
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Progressive 
MS Alliance 
Progressive MS Alliances 
tredje kongres løb af sta-
blen i slutningen af maj. 
Progressive MS Alliance er 
et globalt initiativ, hvor for-
skere verden over arbejder 
for at finde en behandling 
mod progressiv sclerose.  
I år havde Alliancen blandt 
andre inviteret Sclerose-
foreningens Hovedbesty-
relsesmedlem Julie Bruun 
med til Toronto, hvor kon-
ferencen foregik. Julies far 
havde progressiv sclerose, 
og da han døde, donerede 
familien 1 million kroner 
til Progressive MS Alliance. 
I Toronto fik Julie lov til at 
møde forskerne og folkene 
bag Alliancen. 

Læs mere om Julies store 
oplevelse her:  
www.scleroseforeningen. 
dk/blad3-julie 

LEV MED
Kun for kørestolsbrugere: 

TRE: Kom af med 
stress og spændinger! 
En dag med spændings- og stressforløsende 
TRE-øvelser for kørestolsbrugere med sclerose  
og deres hjælpere. 

Om kurset: TRE består af få øvelser, 
der kan forløse stress og spænding, 
som ophobes i kroppen pga. hver-
dagens stress, svære situationer, 
kriser og sygdom. Gennem TRE 
aktiveres kroppens egen evne til at 
komme af med den spænding igen. 

Kurset er en blanding af teori 
og praksis, og øvelserne vil være 
tilpasset kørestolsbrugere. Der 
kræves intet forkendskab til TRE, da 
underviserne vil sørge for grundig 
introduktion tilpasset den enkelte. 
Deltagernes hjælpere vil ligeledes 
blive introduceret til, hvordan de 
kan hjælpe deltagerne med at 
udføre øvelserne. 

Målet er at give deltagerne en 
enkel teknik, som de vil kunne inte-
grere i deres hverdag. 

Undervisere: Scleroseforeningens 
psykologer Dorte Larsen, Marianne 
Kjærem Nielsen og Michael Nissen 
samt fysioterapeut Elżbieta Pakoca. 

Antal pladser: 20 kørestolsbrugere 
+ 20 hjælpere. 

Tid og sted: Kl. 9.30-16.30 
Fredag 14. september i Hobro 
Lørdag 15. september i Fredericia 
Søndag 16. september i Hvidovre. 

Pris: 125 kr. inkl. forplejning 
(hjælpere er gratis). 

Ansøgningsfrist: Senest 2 uger 
inden. Du får svar på deltagelse 
1 uge inden kursusstart. 
Søg her: 
www.scleroseforeningen.dk/ 
ansøgning-til-kurser 

Se mere om Scleroseforeningens 
øvrige kurser her:  
www.scleroseforeningen.dk/ 
kurser 
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Bredt flertal præciserer 
regler om førtidspension 
Med de nye regler om førtids-
pension bliver det præciseret, at 
syge borgere fremover kun skal 
i ressourceforløb, hvis det giver 
mening. Det er et bredt flertal i 
Folketinget nu enige om. 

Reglerne gør det muligt at give 
enkelte borgere en førtidspension, 

uden at de først har været i res-
sourceforløb. Derudover frem-
hæves det, at kommunen skal 
kunne pege på indsatser, hvor der 
er en realistisk forventning om, at 
borgerens arbejdsevne kan udvikle 
sig, før de må sætte et ressource-
forløb i gang. 

Det vækker glæde i Sclerose-
foreningen, hvor ledende social-
rådgiver kalder præciseringen for 
”glædelig og nødvendig”. 

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. 

ANNONCE



LEV MED
Dansk forskningsprojekt 
undersøger cannabis’ effekt 
på sclerosepatienter 
Et nyt, stort dansk forskningsprojekt skal undersøge, 
om cannabis har en effekt på smerter og spasticitet 
hos over 400 sclerosepatienter og patienter med ryg-
marvsskader. 

Forskningsprojektet har fået bevilliget 3,8 millioner 
kroner fra Sundheds- og Ældreministeriet 
i forbindelse med forsøgsordningen med 
medicinsk cannabis og kommer til at køre 
fra andet halvår i år og frem til 2020. 

”Det er fantastisk, at vi gennem undersøgelsen 
får endnu mere evidens i forhold til medicinsk cannabis 
– et område, hvor der er hårdt brug for mere viden,” 
siger Klaus Høm, direktør i Scleroseforeningen. 

Du kan læse meget mere om projektet her: 
www.scleroseforeningen.dk/blad3-cannabis 

MANGE  
KLIPPEKORT  
SMÅ 
… giver i dette tilfælde en 
pæn sjat penge. 

Scleroseforeningen har 
gennem lang tid indsam-
let udgåede klippekort via 
Arnold Buscks butikker, og nu 
ligger resultatet klar. 

Det blev til hele 12.555,75 
kroner til forskning i sclerose. 

OK støtter Scleroseforeningen 
– vil du være med? 
OK-tankstationerne støtter 
Scleroseforeningen med fem øre 
per liter tanket benzin, når til-
meldte medlemmer tanker rundt-
om i landet. Derudover giver de en 
ekstra støtte på 200 kroner, første 
gang der bliver tanket 500 liter. 

Det eneste, du skal gøre for at 
være med i ordningen, er at tilføje 
dit dankort som betalingsmid-
del i OK’s gratis app eller bestille 
et OK-benzinkort. På den måde 

donerer du penge til foreningen, 
hver gang du tanker hos OK – helt 
uden selv at skulle  have penge op 
af lommen. 

I denne omgang er der blevet 
doneret hele 29.096,96 kroner 
– og hver en krone tæller i kam-
pen mod sclerose. 
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Knoglemarvstransplantation 
bedre end ældre immunmedicin 
Patienter med attakvis sclerose har markant bedre 
chancer for at bevare eller ligefrem forbedre deres 
tilstand ved en knoglemarvstransplantation (HSCT) 
i forhold til ved de ældre sygdomsmodificerende be-
handlinger. Det viser det første større sammenlig-
ningsstudie af HSCT over for medicin. 

Danske forskere studser dog over sammenlignings-
grundlaget, hvor HSCT-behandlingen hovedsage-
ligt blev testet mod 1.-linjebehandlinger – altså den 
første medicin, man typisk vælger at behandle nye 
patienter med. 

Derfor er der lige nu optakt til et nyt nordisk studie, 
som skal sammenligne HSCT med Lemtrada, som er 
en 3.-linjebehandling. Her forventer forskerne, at der 
vil være mindre forskel i effekten. 
Læs meget mere om undersøgelserne her: 
www.scleroseforeningen.dk/blad3-hsct 

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. 

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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LEV MED
Ta’ børnene med 
på efterårsferie 
med andre 
børnefamilier! 
Traditionen tro inviterer Sclerose-
foreningen – med støtte fra bl.a. 
foreningen Østifterne – børne-
familier til en spændende uge 
fyldt med aktiviteter for børn og 
voksne den 13. til 19. oktober 2018 
(uge 42). Det koster stadig kun 
det symbolske beløb af 1.000 kr. 
for hele familien! 

Efterårsferien er for børnefa-
milier, hvor en af forældrene har 
sclerose. 

 Det summer af liv i Dron-
ningens Ferieby i efterårsferien. 
Skeletter og vampyrer løber rundt 
mellem hinanden til fællesspis-
ning, og de mange aktiviteter i 
ugens løb er både sjove, vilde og 
spændende. Børn finder fantasti-
ske venner – og det gælder også 
de voksne. 

Vi kan ikke afsløre et mere 
detaljeret program for årets 
”vildeste” uge endnu, men vi kan 
love jer, at det igen i år bliver en 
helt fantastisk oplevelse for både 
store og små. 

Hvad skal I selv betale? Ud 
over de 1.000 kr. for leje af huset 
skal I selv betale rejsen frem 
og tilbage, egen husholdning, 
lommepenge, evt. entréer, ener-
giforbrug i huset og drikkevarer 
ved fællesarrangementer. Der 
kan ikke søges legater i Sclero-
seforeningen til opholdet eller til 
transport. 

Hjælp: Der er ingen hjælper-
stab til rådighed under opholdet. 
Hvis du har brug for hjælp, skal 
du huske at bestille hjemmepleje 
i din egen kommune. 

Ansøgningsfrist: Senest den 26. 
august 2018. 

Online ansøgning her:  
www.scleroseforeningen.dk/ 
blad3-ferie 

Vi passer  
(også) godt på dine 
data 
Du har helt sikkert modtaget mange e-mails om EU's nye person-
dataforordning (GDPR), som for nylig er trådt i kraft. I Sclerose-
foreningen har vi ligesom mange andre brugt en masse kræfter 
på at opdatere vores privatlivspolitik og sikre, at vores behandling 
af data og andre oplysninger lever op til lovgivningen. 

Alt er derfor i den skønneste orden, og du behøver som medlem 
ikke at foretage dig noget i den forbindelse. 

Du kan læse meget mere om vores nye privatlivspolitik her: 
www.scleroseforeningen.dk/blad3-gdpr  

Legat for mennesker 
med sclerose i 
Region Nordjylland 
Legatet kan søges af mennesker med sclerose i Region Nordjylland. 
Legatet gives til forbedring af livskvaliteten. Skriv og fortæl, hvad 
der vil gøre en forskel for dig. 

Legatet er skattefrit og uddeles efter Scleroseforeningens legat-
regler. 

Årsopgørelse skal vedlægges for dig og din ægtefælle/samlever. 
Du skal medsende dokumentation for diagnosen sclerose, hvis vi 
ikke har fået den tidligere. 

Du kan ikke søge legatet, hvis du modtog legatet i 2017. 
Ansøgningsfristen er 7. oktober 2018. Legatet uddeles på Sigrid 

Kroghs fødselsdag den 2. november. Alle ansøgere får svar. 
Du kan søge online på vores hjemmeside under Medlemskab 

og tilbud.
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Nu kostrådgiver  
i foreningens 
netrådgivning 
Charlotte Mortensen er uddannet 
cand.scient. i human ernæring og 
er ansat som lektor på ernærings- 
og sundhedsuddannelsen, Køben-
havns Professionshøjskole. Hun 
underviser inden for forskellige 
dele af ernærings- og sundheds-
området, bl.a. indenfor grundlæg-

gende fysiologi og ernærings- og 
kostanbefalinger til forskellige 
målgrupper. 

Charlotte færdiggør derudover 
i 2018 en ph.d.-afhandling på 
Københavns Universitet omhand-
lende D-vitamin. 

Du kan stille spørgsmål gan-

ske gratis om alt mellem inkon-
tinens og seksualitet til Sclerose-
foreningens mange rådgivere, 
som Charlotte Mortensen nu er 
en af, her:  
www.scleroseforeningen.dk/ 
blad3-charlotte 

Naturlig balance 
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RÅDGIVNINGEN PÅ NETTET

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. 

Kan jeg få suppleret min løn? 
Jeg er lærer og er grundet sclerose nødt til at gå ned i tid, 
hvis jeg skal få livet til at hænge sammen. Min sagsbehand-

ler har sagt, at der ikke er mulighed for fleksordning på nuværen-
de tidspunkt. Men med nedsat tid følger jo også nedgang i løn. Er 
der ingen muligheder for, at man kan få suppleret sin løn, når 
sygdom tvinger en til at gå ned i tid? 

Og når jeg går ned i tid og løn, har det så noget at sige, i forhold 
til hvis jeg senere kommer i en fleksordning? 

Nu kan jeg jo af gode grunde ikke 
vide, med hvilken begrundelse din 

sagsbehandler har sagt, at du ikke aktuelt 
er berettiget til fleksjob. 

Har du en aftale i henhold til  syge-
dagpengeloven – § 56-aftale? Har du talt 
med din ledelse om skånehensyn, og er de 
i givet fald beskrevet? Er du i kontakt med 
din faglige organisation i forhold til din 
arbejdssituation? Har du undersøgt be-
tingelserne i din pensionsordning gennem 
dit arbejde? 

Som du kan se, er jeg af den opfattelse, 
at der er behov for undersøgelse af nog-

le forhold omkring din arbejdssituation. 
Jeg kan selvfølgelig ikke vide, om det 

allerede er sket. 
Hvis der ikke er tale om ansæt-
telse på særlige vilkår, indebærer 

nedsat tid også en lønnedgang. 
Ved en eventuel senere an-

sættelse i fleksjob vil en ændring 
af din arbejdstid – på nuværende tids-

punkt – ikke have nogen negativ indfly-
delse. En ansættelse i fleksjob betyder løn 
fra arbejdsgiver i forhold til den arbejds-
indsats, som du yder, og ud fra lønnens 
størrelse beregnes et fleksløntilskud fra 
kommunen. 

Annette Køhler er uddannet socialrådgiver og har været ansat i Scleroseforeningen siden 1985. 
Har desuden arbejdet i forskellige kommuner og som rådgiver i Ældre Sagen.
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Rådgivere: • Advokat • Arkitekt • Børn og unge • Ergoterapeut • Familie- og børnepsykolog  
• Forsikring • Fysioterapeut • Jobrådgiver • Jordemoder • Kost • Læger • Neuropsykolog  
• Psykiater • Psykologer • Redaktør • Sexolog • Socialrådgiver • Sygeplejerske • Tandlæge

Hvordan kan jeg 
styrke mit knæ? 

 Jeg har et problem med mit venstre ben, 
det bliver hurtigt udtrættet, og så over-

strækker knæet. Det er nu så slemt, at jeg ikke kan 
bruge crosstrainer i min træning. Jeg kan gå om-
kring 1 kilometer med stok, så begynder udtræt-
ning og overstrækning. Hvad kan jeg gøre for at 
styrke det? Er det overhovedet muligt at forbed-
re det, så jeg igen kan gå nogle længere ture? 

 Når knæet overstrækker, er det, som du 
selv er inde på, et udtryk for udtrætning. 

Musklen, der udtrættes, er hasen, som sidder 
på bagsiden af låret. Hasemusklens primære 
funktion er at bøje knæet og holde igen, så 
man ikke overstrækker. 

Samtidig er det også utrolig vigtigt, at man 
har god bevægelighed i anklen og dermed en 
akillessene, der ikke er for kort. 

Hvis akillessenen bliver for kort, kommer 
man endnu hurtigere til at overstrække knæet. 

Hvis du har tendens til dropfod, bliver akil-
lessenen ofte for kort, medmindre man sørger 
for regelmæssig udspænding. 

Dropfoden kan også afhjælpes ved hjælp af 
en dropfodsskinne/et Dictus-bånd, der holder 
anklen i en god vinkel. 

Jeg vil anbefale dig at: 
1. Udspænde akillessenen ved at stå med støtte foran krop-

pen, sætte venstre fod bagud og tjekke, at alle tæer peger 
lige fremad. Herefter presser du bækkenet fremad, så du 
mærker et stræk i akillessenen. Hold strækket i minimum 
30 sekunder. 

2. Styrketræne hasemusklen. Hvis du træner i et fitness-
center, har de en maskine, der kan give modstand i for-
hold til at bøje benet. 
Alternativt kan du købe en træningselastik. Fæstn ela-
stikken om et bordben og dit ben. Herefter bøjer du benet 
med modstand fra elastikken. 
Sidste alternativ er at sidde  med foden i gulvet og have 
foden på en klud på et glat underlag. Herefter sidder 
du og bøjer og strækker knæet (med fokus på at bøje så 
meget som muligt). 
Træn gerne 15 x 3 repetitioner. 

3. Slutteligt kan du træne gang med let bøjede knæ. Her-
med vil du undgå at overstrække og samtidig træne 
hasemusklen. 

4. Prøv eventuelt også at bruge crosstraineren med let bø-
jede knæ. Det er hårdt, og dermed skal du ikke forvente 
at kunne træne så længe, men det er god og intensiv 
træning. 

5. Som altid: Hold pause, når du bliver træt, for at kunne 
restituere. 1 minut vil ofte være godt. 

6. Konsulter gerne en fysioterapeut, hvis du er i tvivl. 

Dorte Støvring er fysioterapeut og har siden 1998 arbejdet på en klinik for fysioterapi i  
København, hvor hun p.t. har fem ugentlige sclerosehold – på forskellige niveauer. 

Herudover eget konsulent- og undervisningsfirma med speciale i kørestolstilpasninger.  
Mangeårig aktiv inden for handicapidrætten.
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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. 

Mette Harpsøe Engel,  
ledende psykolog 
Michael Nissen 
Dorte Larsen 
Helle Gry Pedersen 
Julie Sigsgaard 
Lise Agerskov Madsen 
Yvonne Damm Mønsted 
Anne Marie Troensegaard 
Merete Holm Bangsø 
Birgit Nilsson 

Margrethe Jungersen 
Anette Refsgaard Olsen 
Karen Nielsen 

36 46 36 46
DAGLIGT 11-12 

SOCIALRÅDGIVERE 
Ring 36 46 36 46 og aftal tidspunkt for opringning af  
socialrådgiveren fra dit område – oftest inden for få  
dage. Socialrådgiverne 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 Vang,  
formidler også kontakt  
til psykologen 
Marian Susse Knudsen 
Inger Johnsen 
Mette Mathiasen 
Dorrit Due 
Lotte Rørstrøm 

Annette Køhler 
Ubesat stilling 
Janni Jensen 

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

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

70 20 36 46
MAN.-FRE. 17-20 

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

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

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

Hou Søsportcenter 

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

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

SCLEROSEFORENINGEN • NR 3 2018 • 57



KLUMMEN 

At løbe er en luksus,  
de fleste tager for givet 



På vej i mål. 

M it navn er Julia Fearrington, og jeg er YOU 
RUNner. Fjerde år blev lige så smukt, lige 
så solrigt, varmere end i hvert fald sidste 

år og mindst lige så rørende som de andre år. Jeg 
støtter YOU RUN – hvert år – fordi det på en positiv 
måde er med til at skabe opmærksomhed om vores 
(og alle mulige andres) sag; sager, som nemt taler 
sig ned i et tungt, smertefuldt og dystert hul, hvor 
ingen har lyst til at være, hverken os med sygdom 
eller dem omkring os uden. De fleste ved, at sclerose 
og kræft og cystisk fibrose (og, og, og) er tilstande, 
man ikke har lyst til at ønske sig for sin værste fjende 

… Men på en eller anden måde er det opløftende at 
være med til også at fortælle historien om at kunne 
på trods, historien om dem, der kæmper. Historien 
om alle de pårørende, der gør en verden til forskel. 
Som gør noget. Jeg tror, at vi – måske i afmagt? – 
har brug for at gøre noget. 

Så vi løber. 
Sidste år løb jeg ikke alene – min seje mor var der, 

alle de mange andre seje var der – men der manglede 
én vigtig person, fordi langt ude-bøvl med kroppen 
grundet en langt ude-bøvlet sygdom gjorde, at han 
ikke kunne deltage. Min ven. Det var helt forkert, at 
han ikke var der, og jeg var vred over, at han ikke var 
der. Vred på sygdommen, ikke på ham. Selv kæmpede 
jeg mig gennem 10 kilometer med en nedsat venstre 
side, stolt og lettet over at kunne oven på det attak, 
der efter mange nemme år mindede mig om, at jeg 
havde det lort i kroppen. 

Jeg kunne. Det kunne han ikke. Løb er en luksus, 
de fleste tager for givet. 

I år krammede han og jeg stort, og jeg blev fan-
deme helt rørt, da han med sine lange stænger og 
tilsvarende storsmilende gåpåmod rykkede endnu 
længere frem i startfeltet. Frem til de rigtig hurtige. 
Jeg fulgte ham med øjnene, solen glimtede, jeg talte 
ned og tørrede øjnene. Af sted. 

I år løb vi. Hurtigt. 

Julia Fearrington har haft ganske få attakker i de 
snart 15 år, hun har haft sclerose. Men hun skriver selv:  
"... jeg er fuld af fortrøstning, liv og taknemmelighed. 
Men selv om jeg fra start har chantet: 'Jeg har sclerose 
– sclerose har ikke mig,' er der en lille,  
ked del af mig, som stadig træffer  
fornuftige beslutninger baseret på,  
at jeg jo skal sikre mig … hvis." 

Du kan læse flere blogindlæg af 
både Julia og Scleroseforeningens 
andre bloggere her:  
www.scleroseforeningen.dk/blog
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Revision, regnskab og 
økonomisk rådgivning

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

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

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

Bandagist Jan Nielsen – En verden fuld af muligheder 

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

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

Dropfodmdialock 

CENTER FOR FYSISK HANDICAPPEDE OG 
SENHJERNESKADEDE BORGERE 

 

VÆRDIER:  
ORDENTLIGHED  VILJE TIL HANDLING  

INDLEVELSE  ANERKENDELSE 
 
 

__________  WWW.BYTOFTEN.DK   __________ 
 

BYTOFTEN 73●TJØRRING●7400 HERNING 
RING 96 28 47 00 FOR PERSONLIG INFORMATION 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: 

A
N

N
19

9/
01

.2
01

8/
A

G
M



Følg MS Sagen på Facebook og del dine forslag, der giver MS patienter en bedre hverdag 

Merck udvikler medicin til mennesker med Multipel Sclerose. Men 
for sclerose-patienter er der meget andet end medicinen, der 
betyder noget. Eksempelvis at flere forstår sygdommen. At fortsat 
kunne være fysisk aktiv. At kunne huske, planlægge og fokusere. 
Det er inden for de temaer, som Merck støtter MS Sagen i tiden 
fremover. Se hvordan på MS Sagens Facebook-side, hvor vi håber, 
du også vil give din støtte. 

MERCK 
støtter 
MS sagen 

Jeg ønsker, at flere forstår MS 
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