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LEDER 
AF CHRISTIAN L. BARDENFLETH, 
FORMAND FOR SCLEROSEFORENINGEN 

En kæmpe  

SEJR! 
D et var med armene højt 

hævet over hovedet, at 
Scleroseforeningen i star

ten af august kunne glæde sig 
over, at en af foreningens helt 
store mærkesager var blevet til 
virkelighed: 

Som en udløber af en finans
lovsaftale mellem regeringen og 
Dansk Folkeparti er der blevet afsat 
næsten 40 millioner kroner til at 
udarbejde en national handlings
plan for sclerose. 

Handlingsplanen skal føre til et 
generelt løft af scleroseområdet i 
Danmark. Et hårdt tiltrængt løft, 
som Scleroseforeningen igen og 
igen har dokumenteret nødven
digheden af. 

40 millioner kroner er mange 
penge og kan gøre en reel forskel 
for mennesker med sclerose. 

Bag resultatet ligger årelang 
dialog, fremlæggelse af vigtig 
dokumentation og sejladser på 
Folkemødet, hvor en lang række 
folketingspolitikere har deltaget 
år efter år og mødt foreningens 
ledelse og frivillige. 

Det er derfor som en meget 
stolt formand, at jeg tillader mig 
at sige: Kun en stærk og trovær
dig patientforening med et vægtigt 
bagland i form af mange medlem
mer, frivillige og et professionelt 
sekretariat kan være med til at 
overbevise politikerne om nød
vendigheden af en sådan udgift. 

Så vær stolt over, at du er en 
del af en forening med en sådan 
gennemslagskraft. Og at du med 
dit medlemskab bidrager til, at 
vi har en tyngde, der muliggør så 
flotte resultater. 

”Bag resultatet 
ligger årelang 

dialog, fremlæg-
gelse af vigtig 

dokumentation 
og sejladser på 
Folkemødet, 
hvor en lang 

række folketing-
spolitikere har 

deltaget år efter 
år og mødt fore-
ningens ledelse 
og frivillige.”
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SCLEROSE  
OG  

DEPRESSION 
Op mod halvdelen af alle mennesker med 
sclerose vil på et tidspunkt opleve at få en 

depression. Læs med på de kommende sider, 
når vi ser på, hvorfor scleroseramte  

er mere udsatte end andre, zoomer ind på,  
hvad man selv kan gøre, hvis man har  

en depression, og møder to, der har oplevet  
en depression på egen krop. 

FOTO: CÆCILIE DOHN CHRISTENSEN 
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Sclerose øger 
risikoen for at  
få en depression 
Når man har sclerose, er man i højere grad i risikozonen  
for at udvikle en depression. Derfor er det vigtigt at være  
opmærksom på symptomerne, så man kan søge  
lægehjælp hurtigt, fortæller ekspert. 

AF CÆCILIE DOHN CHRISTENSEN ILLUSTRATION: JOANNA JENSEN 

Depression er en folkesyg-
dom, og ifølge Psykiatri-
fonden vil omkring 17-18 

procent af den danske befolkning 
på et tidspunkt i deres liv få en 
depression. Men mennesker med 
sclerose er i endnu højere grad i 
risikozonen. Her vurderes det, at 
omkring halvdelen vil komme til at 
mærke en depression på egen krop. 

I en helt ny undersøgelse fore-
taget af Scleroseforeningen blandt 
mennesker med sclerose svarer 25 
procent, at de på nuværende tids-
punkt i deres liv har eller har haft 
en depression. 

Sclerose kan spille ind 

En depression opstår, fordi hjernen 
påvirkes af en række indre eller ydre 
faktorer. Det kan blandt andet være 
stress eller konkrete skader på hjer-
nen. Og netop dét hænger sammen 
med, hvorfor personer med sclerose 
har en forhøjet risiko for at få en 
depression. 

En af de væsentligste grunde er 
nemlig de plak, der opstår i hjer-
nen, når man har sclerose. Hvis 

plakkene sidder i depressionsføl-
somme områder, kan det føre til, 
at man udvikler en depression, 
forklarer Poul Videbech, professor 
i psykiatri og overlæge på Psykia-
trisk Center Glostrup. 

”Det er typisk skader på de 
lange ledningsbaner, som løber 
fra pandelapperne og dybere ned 
i hjernen, der kan resultere i en 
depression. Og dét er områder, 
som let kan blive ramt af plaks, når 
man har sclerose,” fortæller han. 

Stress i mange  
afskygninger 

En anden stor synder, der kan 
øge risikoen for at udvikle en 
depression, er stress. Og stress 
kan komme i mange forskelli-
ge afskygninger − især når man 
har en kronisk sygdom, fortæller 
Mette Ellermann, neuropsykolog 
og rådgiver i Scleroseforeningens 
netrådgivning. 

”Jeg oplever, at mine klien-
ter ofte bliver mest stressede på 
grund af den store omvæltning 
i hverdagen, det kan være at få 

sclerose. De er så 
seje og kæmper for 
at opretholde den 
hverdag, de altid 
har haft. Men det er 
bare ikke altid muligt, 
når man har symp-
tomerne fra sclerose 
med i rygsækken − og 
så knækker nogle des-
værre nakken på det,” 
siger hun. 

Derudover kan smer-
ter, som ofte går hånd i 
hånd med sclerose, også 
være med til at stresse 
kroppen. Når man har sclero-
se, bliver man altså i høj grad 
udsat for mange af de ting, som 
kan øge risikoen for at udvikle en 
depression. 

Men det er vigtigt også at un-
derstrege, at der er mange andre 
ting end sclerose, som kan give en 
forhøjet risiko. Eksempelvis ud-
vikler kvinder oftere end mænd 
en depression. Og så kan generne 
også spille en rolle, hvis sårbar-
heden ”løber i familien”, fortæller 
Mette Ellermann. 
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Depres-
sion har 

også mange 
ansigter 

Men lige meget hvad 
der er skyld i, at depres

sionen opstår, kan den komme 
til udtryk på forskellige måder. Den 
tidligere omtalte undersøgelse fra 
Scleroseforeningen viser nogle af 
de utallige ansigter, en depression 
kan have. 

”Alle farver blev tågede. Jeg 
orkede ikke at være sammen 

med andre mennesker − ikke en
gang mine børn, min mand eller 
min familie,” skriver en anonym 
person. 

Andre beskriver sygdommen 
som ”sorte tanker, som er svæ
re at styre”, ”en kamp at komme 
gennem dagen”, ”manglende lyst 
til livet” og ”en ligegyldighed med 
rigtig mange ting − faktisk alt”. 

Det er de samme temaer, der går 
igen og igen i svarfelterne − men 
beskrivelserne kommer i næsten 
lige så mange variationer, som der 
er svarpersoner. 

”Alle farver blev tågede. Jeg orkede ikke at være 
sammen med andre mennesker − ikke engang 
mine børn, min mand eller min familie.” 
ANONYM SVARPERSON I SCLEROSEFORENINGENS UNDERSØGELSE
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Det er helt normalt 

Temaerne fra spørgeskemaet, genkender Mette 
Harpsøe, ledende psykolog ved Sclerosefore
ningen, også fra nogle af de depressionsramte 
personer, som søger hjælp hos foreningens psy
kologer. 

”En depression opleves ofte som at komme i en 
tilstand af håbløshed. Man mister lysten til at lave 
de ting, som før gav en glæde, og man kæm
per ofte med ulyst og selvbebrejdelse. Nogle af 
symptomerne minder om de krisereaktioner, 
man kan have, når man eksempelvis får diag
nosen. Men den helt store forskel er, at når man 
har en depression, bliver det en længerevarende 
tilstand, som man ikke føler, man kan komme ud 
af,” siger hun. 

Hun understreger, at det er meget vigtigt at søge 
hjælp hos en udenforstående som Scleroseforenin
gens psykologer eller egen læge, hvis man oplever 
symptomer på depression. 

En ond spiral 

At gå til lægen hurtigt er også en af de ting, som 
professor Poul Videbech anbefaler alle, der har 
en mistanke om, at de har en depression. Det 
er nemlig vigtigt at komme tidligt i behandling, 
fortæller han. 

”En depression er som en ond spiral. Jo længe
re tid man har den, jo mere vil den påvirke hjernen 

− og jo sværere vil det være at komme ud af 
den igen,” siger han. 

Han forklarer, at det skyldes den påvirk
ning, der sker af hjernen. Men også at man 
eksempelvis ofte isolerer sig eller får et 
meget negativt tankemønster som følge 
af depressionen. Og det kan være svært at 
bryde selv. 

”Hvis du sidder hjemme med nedrullede 
gardiner og ikke ser nogen mennesker eller 

oplever nogen glæde, så kører spiralen bare 
nedad. Men hvis du omvendt har nogle til at 

hjælpe dig med at komme ud og måske møde 
folk, så kan du bedre slås mod depressio

nen,” fortæller han. 

Kroniske skader  
− ikke kronisk depression 

Langt de fleste depressioner vil ifølge sund
hed.dk, hvis de bliver behandlet rigtigt, være 

helbredt eller væsentligt i bedring efter seks 
måneder. Selv hvis en depression skyldes plak 

i hjernen, vil det i langt de fleste tilfælde være 
muligt at behandle og kurere den, selvom plakkene 

er kroniske, fortæller Poul Videbech. 
”Hjernen er sådan indrettet, at hvis den mø

der nogle stop i ledningsforbindelserne, så prø
ver den at foretage omkørsler for at få signalerne 

igennem. Så man må ikke give op,” siger han. 
Han understreger igen, at det i høj grad handler 
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om at komme hurtigt i den rette behandling, så 
depressionen i mindst mulig grad når at få greb 
om én − både fysisk og psykisk. 

Forebyggende arbejde 

Der vil dog altid være en forhøjet risiko for at få 
tilbagefald, når først man har haft en depression. 
Det skyldes, at der opstår yderligere sårbarhed i 
hjernen. Derfor er det ifølge Poul Videbech vigtigt 
at forebygge tilbagefald. 

”Den bedste måde at forebygge er ved behand
ling. Samtaleterapi kan gøre, at man bliver mindre 
følsom over for stress, fordi man bliver bedre til 
at håndtere det. Og så kan forebyggende medicin 
også nogle gange være med til at beskytte hjer
nen,” forklarer han. 

Han understreger dog, at det er vigtigt i sam
arbejde med en læge at finde den forebyggelse 
og behandling, der passer bedst til den enkelte 
persons situation. 

På de næste sider kan du læse meget mere om, 
hvad man kan gøre mod depression. Og så kan du 
møde to personer, som har mærket tilstanden på 
egen krop. 

Forskellige grader  
af depression 
Der findes forskellige sværhedsgrader af 
depression, som dækker over, hvor alvorlig 
tilstanden er: 
Man kan lide af lettere depression, moderat 
depression og svær depression. 

Hvis du vil læse mere om depression  

generelt, kan du besøge Psykiatrifondens 

hjemmeside her:  

www.scleroseforeningen.dk/ 
blad4-depression 

”Hvis du sidder  
hjemme med ned-
rullede gardiner og ikke 
ser nogen mennesker 
eller oplever nogen 
glæde, så kører spiralen 
bare nedad. Men hvis  
du omvendt har nogle  
til at hjælpe dig med  
at komme ud og måske 
møde folk, så kan  
du bedre slås mod  
depressionen.” 
POUL VIDEBECH, PROFESSOR I PSYKIATRI 

OG OVERLÆGE PÅ PSYKIATRISK CENTER 

GLOSTRUP 



Har du mistanke om, at du  
har en depression? 
Især med ”lettere” depressioner kan det være svært at 
vide, om man faktisk har en depression eller ej. Det kan 
være endnu sværere, hvis man har sclerose, fordi træt-
hed, manglende energi, forvirring og koncentrationsbe-
svær kan være både depressions- og sclerosesymptomer. 

Derudover kan man selvfølgelig også blive påvirket 
psykisk af at få en kronisk sygdom som sclerose. 

”Det er klart, at man kan opleve at være ked af det, når 
man har fået sclerose. Og nogle gange er der en gråzone 
mellem det og en egentlig depression,” siger ledende 
psykolog i Scleroseforeningen Mette Harpsøe Engel.

 Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har en depression, så 
bør du altid søge hjælp fra udenforstående professionelle 
som eksempelvis Scleroseforeningens psykologer eller 
egen læge.
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Poul blev overrumplet 
af et altoverskyggende 
mørke 
For næsten ni år siden blev Poul Bøgh ramt af en depression. Dengang var det 
svært at pege på hvorfor, men Pouls psykiater havde mistanke om, at der var 
andet end det psykiske, der spillede ind. På en efterfølgende MRscanning lyste 
Pouls hjerne op med hvide plaks på grund af hans sclerose. Og de kan have været 
medvirkende til, at filmen knækkede for ham. 

AF CÆCILIE DOHN CHRISTENSEN FOTO: CÆCILIE DOHN CHRISTENSEN 

De første tegn på Poul Bøghs depression kom 
pludseligt og uden varsel, da han en dag var 
på jagt. Det var en forårsaften i maj, og Poul 

kørte afsted fra sit lille hus ved Ebeltoft, hvor han 
boede med sin kone og deres to tvillingedrenge på 
tre år. 

Kornet stod allerede rankt på marken, der hvor 
han satte sig på lur for at vente på sit bytte. Men 
pludselig sortnede det i hans indre. Et altomsluttende 
mørke overvældede Poul, som han lå der i græsset, 
og hans hukommelse svigtede. Selv i dag kan han 
ikke genkalde sig, hvad der skete i de minutter. 

”Da jeg kommer til mig selv igen, sidder jeg på 
marken med riflen rettet mod mit hoved,” fortæller 
han og fortsætter: 

”Mine hænder var i færd med at løsne snørebåndet 
på min ene jagtstøvle. Jeg tror, jeg ville have den af, 
så jeg kunne bruge min tå til at nå aftrækkeren i den 
anden ende af riflen. Men heldigvis blev jeg med ét 
bevidst om, hvad jeg lavede.” 

”Hvad sker der?” 

Frygten og selvbebrejdelsen kæmpede om pladsen i 
Pouls hoved. ”Hvad fanden har du gang i? Du har en 
familie, der venter derhjemme,” tænkte han chokeret 
for sig selv. 

Majsolen gik ned over marken, da Poul hurtigt 
strøg hjemad og låste jagtudstyret inde i sit våben
skab. Derefter overleverede han nøglen til sin kone, 
som forfærdet forstod, hvad der havde været tæt på 
at ske på marken i de sene aftentimer. 

Brug for hjælp 

Straks derefter solgte Poul sit jagtudstyr. Han var 
bange for sig selv og ville ikke have det liggende 
i sit hus. Og så søgte han hjælp hos en psykiater, 
som akut tog ham ind og endte med at gøre et stort 
indtryk på Poul allerede fra første dag. 

”Efter konsultationen spurgte han mig, om jeg stadig 
havde tænkt mig at begå selvmord – for så var der jo in
gen grund til, at han bestilte en ny tid til mig,” siger Poul. 

Selvom det var et kontant spørgsmål, havde det 
en god effekt, fortæller Poul. Han havde ikke 
tænkt sig at efterlade sin familie. Det var 
han sikker på efter episoden på marken. 
Så var det ligesom på plads.

Mørket var konstant 

På trods af at tanken om at 
tage sit eget liv ikke længere 
lå på lur i baghovedet på 
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”Jeg kunne  
ikke engang  
gå ud og slå 
græsset. Jeg  

var bange for, 
at folk skulle se 
mig. At de skulle 
kigge på mig og 
tænke, at jeg var 
ussel og forkert.  

Jeg var sikker 
på, at alle  
syntes, jeg  

var uduelig.” 
POUL BØGH
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Poul, var det som om, der lå en tung dyne af mørke 
over hele hans tilværelse. En vægt, der tyngede stem
ningen, humøret og Poul ned. Ikke bare lejlighedsvis, 
men konstant. 

Tilstanden gjorde det næsten umuligt for ham at 
være til og forvandlede selv dagligdagens mindste 
gøremål til bjergbestigninger. Den sidste motivation, 
som Poul nogle dage kunne finde frem, kvaltes ofte 
af en gennemtrængende følelse af at være forkert 
og helt ved siden af. 

”Jeg kunne ikke engang gå ud og slå græsset. Jeg 
var bange for, at folk skulle se mig. At de skulle kigge 
på mig og tænke, at jeg var ussel og forkert. Jeg var 
sikker på, at alle syntes, jeg var uduelig,” siger Poul. 

Hele familiens byrde 

Men det var ikke kun Poul, der mærkede til depressi
onens mørke. Hele hjemmet ved Ebeltoft var påvirket 
af det manglende lys, og selvom Poul forsøgte, alt 
hvad han kunne, at deltage i dagligdagen, var han ofte 
nødt til at trække sig fra både tvillingerne og konen. 

”Nogle dage kunne jeg blive frustreret over dem, 
hvis vi måske var midt i en leg, og de gjorde noget 
forkert. Så kunne jeg finde på at blive vred og skælde 
ud. Men så var min kone god til at minde mig om at 
tage en pause,” siger han. 

Med udbruddene og fraværet fulgte altid en nagende 
dårlig samvittighed over ikke at slå til, fortæller Poul. 

Nyt i vente 

I den tid gik Poul fast hos psykiateren en gang om 
ugen, og det begyndte så småt at hjælpe på hans 
tilstand. I samtalerne snakkede de ofte om ting, som 
Poul kendte og var god til. Det kunne være jagt, elek
tronik eller biler. 

”Fordi jeg vidste noget om tingene, var det som om, 
jeg blev bekræftet i, at jeg faktisk duede til noget. Og jeg 
begyndte selv at tro en lille smule på det,” siger han. 

Poul startede også i medicinsk behandling, og 
bedringen kom løbende. Mørket var ikke længere alt
overskyggende, og han oplevede igen de lyspunkter i 
livet, som i næsten et år havde været helt forsvundet. 

Nabosnak over hækken, socialt samvær og gåture 
i skoven blev lige så stille mere overkommeligt. Og i 

det lille hjem ved Ebeltoft var familien på fire ved at 
blive til fem. Pouls kone var gravid, og Poul så frem 
til familieforøgelsen. 

”Jeg havde fået det bedre og kunne mærke, at jeg 
var glad. Det var længe siden, at jeg havde haft det 
sådan,” fortæller han og smiler. 

Sclerosens aftryk 

Efter et stykke tid afsluttede Poul sine konsultationer 
hos psykiateren, og det var her, han blev klar over, 
at sclerosen havde spillet en rolle i forhold til den 
depression, som efterhånden kunne omtales i datid. 

”Han sagde, at der ikke var mere, han kunne gøre. 
At der var noget andet end det psykiske, som påvir
kede mig,” fortæller Poul. 

Derfor blev han MRscannet. De hvide plaks lyste 
op som små pærer på scanningsbilledet og synlig
gjorde den skade, som sclerosen havde påført Pouls 
hjerne. Fordi nogle af skaderne havde ramt depres
sionsfølsomme områder i hjernen, havde de påvirket 
Pouls sindstilstand. 

En ny verden 

Blandt andet på grund af plakkene i hjernen får Poul 
i dag stadig antidepressiv medicin, selvom han ikke 
længere er deprimeret. Medicinen skal han højst 
sandsynligt fortsætte med resten af livet, og selvom 
Poul synes, det er ærgerligt, har han valgt at fokusere 
sin energi på at se fremad. 

”Tingene bliver bare nemmere, hvis man kan 
smile af dem,” siger han. 

Derfor er det også vigtigt for ham at holde sig i 
gang og komme ud blandt folk i hverdagen. Det gør 
han blandt andet gennem motionsholdet ”Mand med 
mave”, hvor han mødes med andre mænd fra området, 
dyrker motion og griner. Jagtudstyret har han også 
generhvervet sig, og tidligere på året var han i Spanien 
for at gå et stykke af Caminoen. Næste udfordring for 
Poul er at kaste sig over undervandsjagt. 

”Intet er umuligt, før man har prøvet det. Sådan 
har jeg det nu. Hvis du havde spurgt mig, da jeg var 
deprimeret, ville jeg have sagt, at alt var umuligt. 
Men ikke længere,” smiler han. 
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”Jeg har lært at  
lytte til min krop” 
For snart to år siden væltede Katja Zimmer Svendsens hverdag, da hun fik både en 
depression og sclerose. Det trak hende ned i et dybt sort hul af selvbebrejdelse og 
altoverskyggende tristhed. Men det har også været lærerigt, fortæller hun i dag. 

AF CÆCILIE DOHN CHRISTENSEN FOTO: NILS LUND 

” I den periode var der ingen lyspunkter. Jeg var 
bare overvældet af en følelse af dårlig sam
vittighed og negative tanker om mig selv.” 

26 årige Katja Zimmer Svendsen skubber en skål 
med slik tværs over bordet i den lille stue i Odense. 
Hun beskriver, hvordan hendes hverdag så ud, da hun 
for snart to år siden led af en depression. En mørk 
tilstand, som faldt sammen med, at hun fik sclerose. 

To kæppe i hjulet 

Begge diagnoser ramte ned i en tid, hvor der var fuld 
fart på Katjas liv. Hun var flyttet sammen med sin 
kæreste, Andreas, og var godt i gang med uddan
nelsen som mediegrafiker. Men pludselig blev det 
hele for meget. 

”Jeg blev fysisk dårlig og troede først, at det var 
influenza. Men efter lidt tid gik det op for mig, at der 
var noget helt andet på spil,” siger Katja. 

Influenzasymptomerne gik ikke væk, men tog til 
i styrke. Trætheden, det fysiske ubehag og mod
løsheden overmandede hende. Hurtigt gik hun fra 
at have en helt almindelig studiehverdag til kun at 
kunne ligge i sengen. 

Selvbebrejdelsens tyngde 

Uddannelsen som mediegrafiker blev Katja nødt til 
at sætte på pause, og derhjemme lod hun tingene stå 
til. Selv små opgaver som opvask eller rengøring var 
helt uoverkommelige for hende. Og selvom Andreas 
forsøgte at tage over i hjemmet, gav det ikke Katja 
mulighed for at slappe af. 

”Jeg havde konstant dårlig samvittighed over for 
alle. Jeg var ked af, at jeg ikke kunne hjælpe til. Træt 
af at skulle sætte studiet på pause. Jeg følte bare ikke, 
at jeg slog til på nogen måder. Og alligevel kunne jeg 

ikke gøre noget ved det. Jeg lå bare der i sengen,” 
fortæller hun. 

Derfor flyttede Katja hjem til sine forældre. Hun 
fortæller, at hun her følte sig tryg, mens depres
sionen og sclerosen rasede i hende. Og at det hjalp 
på hendes tankestrøm at være i sit barndomshjem. 

Psykologen hjalp 

Herhjemme fortsatte Katja en hverdag, hvor hun på 
gode dage fandt overskuddet til at bevæge sig fra sen
gen og ind i sofaen foran fjernsynet. Hendes appetit 
var også forsvundet, som om de mørke følelser fyldte 
hele hendes krop ud og ikke efterlod plads til sult. 

Det var i den periode, at Katja startede i samta
leterapi. Selvom hun ikke selv havde overskuddet 
eller lysten til at se en psykolog, fik hendes familie 
hende overtalt. Og det skulle vise sig at blive en vej 
ud af depressionen. 

”Depressionen har lært mig, at 
jeg bliver nødt til at reagere på 
de signaler, min krop sender 

mig. Den ved, når det bliver for 
meget. Og så lytter jeg.” 

KATJA ZIMMER SVENDSEN
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”Det var en psykolog, jeg havde brug for. Her fik 
jeg arbejdet med alle de negative tanker, som plagede 
mig. Jeg blev klar over, at jeg faktisk var god nok,” 
fortæller hun og smiler. 

Hos psykologen fik Katja også positive tankeøvel
ser og redskaber til, hvordan hun lige så stille kunne 
vende tilbage til sin gamle hverdag.

En ny virkelighed 

Men oven i at arbejde med tankerne om depressio
nen skulle Katja også lære at leve med sclerose. Hun 
fortæller, at det var svært for hende at acceptere 
diagnosen. Psykisk kæmpede hun med uretfærdig
heden i, at netop hun skulle rammes af sclerose. Og 
fysisk kunne hun mærke, at hendes krop var blevet 
mere fintfølende. 

”Det var tydeligt, at der ikke skulle særlig meget 
stress til, før læsset væltede helt igen. Derfor arbej
dede jeg meget på at lære at lytte til min krop. Og på 
at sige fra, når tingene blev for meget,” siger hun. 

Det var en proces, der tog lang tid. Men lige så 
stille begyndte det at klare op omkring Katja. Hun fik 
lysten til at foretage sig noget tilbage. Én dag var det 
puslespil. En anden dag en gåtur med familien eller 
en indkøbstur. Og til sidst vendte hun efter over tre 
måneder med depression tilbage til studiet. Hendes 
hverdag begyndte igen at tage form. 

At spidse ørerne – og lytte til kroppen 

I dag er Katja helt ude af depressionen. Hun er flyttet 
hjem til kæresten igen, og om nogle måneder er hun 
færdiguddannet mediegrafiker. Endnu en gang er der 
fart på Katjas liv, men denne gang skal det foregå 
på hendes præmisser, fortæller hun. 

Sclerosen har ramt hende kognitivt, og Katja 
ved derfor godt, at der skal mindre til at presse 
hende end førhen. Og hun mærker tydeligt, at 

pressede omstændigheder fremkalder nogle 
af de tanker, som fyldte hendes hoved, da hun 
var deprimeret. Så når kroppen siger fra, er det 
bare med at adlyde. 

”Depressionen har lært mig, at jeg bliver nødt 
til at reagere på de signaler, min krop sender mig. 
Den ved, når det bliver for meget. Og så lytter jeg,” 
smiler Katja. 

SCLEROSE OG  
DEPRESSION
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Har du en  
depression? 
Hvilke symptomer ses ved en depression? Hvad skal du gøre, 
hvis du har mistanke om, at du er deprimeret? Og hvordan  
behandles depression? Det får du svar på her sammen  
med tips til, hvad du selv kan gøre for at mindske eller  
forebygge en depression. 

AF GITTE RUDBECK ILLUSTRATION: JOANNA JENSEN 

Depression kan ligne, men er forskellig fra den 
nedtrykthed og følelse af håbløshed, der er 
en del af en naturlig krisereaktion. Vi kan 

opleve en naturlig krisereaktion, når vi mister et 
familiemedlem, bliver skilt, får tæppet revet væk 
under os af en fyring eller lider et andet alvorligt tab. 

”Der kan være ting i livet, som gør, at man af gode 
grunde er trist,” forklarer chefpsykolog i Psykiatri
fonden Ditte Charles og nævner det at få konstateret 
en alvorlig sygdom som eksempel på en tabsople
velse, der kan bringe os i krise. 

Men når vi er i krise, er disse følelser grundlæg
gende rettet mod et tab, og de påvirker ikke nød
vendigvis på samme gennemgribende vis vores 
selvopfattelse og vores tanker om os selv, som en 
depression kan gøre. 

14-dagesreglen 

”Dét, som det handler om med depression, og som 
man skal holde øje med, er, om tristheden bliver 
siddende og begynder at gå ud over ens dagligdag 
og ens livskvalitet i øvrigt,” forklarer Ditte Charles 
og uddyber: 

”Er ens livskvalitet blevet sådan, at man gennem 
længere tid ikke rigtig synes, at man kan finde glæde 
ved noget længere, at man er begyndt at sove dår
ligt, og at ens appetit har ændret sig, man føler sig 
træt hele tiden, og måske er man begyndt at trække 
sig socialt, selv om man plejer at være social, ja, så 
kan det være tegn på en depression,” uddyber hun. 

Kernesymptomerne ved en depression er netop 
nedtrykthed, nedsat lyst og interesse og energi

løshed. Og har de været til stede uafbrudt 
gennem 14 dage eller mere, lyder chefpsy
kologens korte svar på, hvad man skal gøre: 
”Så skal man gå til læge!” 

Sådan får du det bedre 

Depression kan behandles med an
tidepressiv medicin, med forskellige 
former for psykoterapi og i de aller
sværeste tilfælde med indlæggelse og 
eventuelt med elektrochokbehandling. 
Hvilken type behandling der anbefales, af
hænger af depressionens symptomer og svær
hedsgrad. 

Har man en let depression, er der ifølge Sund
hedsstyrelsens vejledning for behandling af depres
sion ikke grundlag for at behandle med medicin. I 
stedet anbefaler Sundhedsstyrelsen, at personer 
med let og moderat depression bliver tilbudt be
handling med samtaleterapi. Ved moderate depres
sioner kan det være relevant at tilbyde behandling 
med antidepressiv medicin, mens det for personer 
med svær depression gælder, at de altid skal tilbydes 
behandling med antidepressiv medicin. 

Uanset depressionens sværhedsgrad er det ifølge 
Psykiatrifonden vigtigt med ikkemedicinsk behand
ling i form af støttende samtaler, samtaleterapi eller 
psykoterapi. Ligesom fysisk træning kan være rigtig 
godt i kombination med den øvrige behandling. 
Chefpsykolog Ditte Charles præciserer: 

”Rigtig mange har stor gavn af samtaleterapi, 
men er man svært deprimeret, kan der være brug for 
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SCLEROSE OG  
DEPRESSION

først at komme ud 
af den svære depression, 
før man overhovedet er i stand til 
at være til stede i en samtale og have 
gavn af psykoterapi.”

Jungle 

Der findes et væld af forskellige former for psyko
logisk behandling, og er man deprimeret, kan ud
buddet virke som en uoverskuelig jungle. Blandt de 
bedst dokumenterede terapiformer, der har vist sig 
effektive over for depression, fremhæver Sundheds
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”Er du i tvivl om, hvorvidt du er deprimeret, så regn 
som udgangspunkt med, at har du været trist og 

nedtrykt i mere end 14 dage i træk, bør du søge læge.” 
DITTE CHARLES

styrelsen kognitiv adfærdsterapi og interpersonel 
terapi. Metakognitiv terapi er en nyere terapiform, 
der også har vist sig yderst effektiv i behandlingen 
af depression. 

Hvis du har en depression, vil du opleve, at dine 
tanker om dig selv, livet og fremtiden bliver meget 
negative og sorthvide, og du bekymrer dig mere 
end normalt. Bekymringerne og de negative tanker 
kører i ring og fastholder dig i depressionen. 

Alt efter terapiform er tilgangen til de negative 
tanker vidt forskellig. I kognitiv adfærdsterapi fo
kuseres der for eksempel på at omstrukturere de 
negative tanker og antagelser, den deprimerede har 
om sig selv og omverdenen, ved at identificere de 
negative tanker, realitetstjekke dem og udskifte dem 
med mere nuancerede og lysere versioner. I me
takognitiv terapi arbejdes der derimod på gennem 
forskellige teknikker at lære at lade tankerne være, 
idet grundantagelsen her er, at det ikke er de nega
tive tanker i sig selv, men tiden, du bruger på dem 
og på at bekymre dig, som er årsag til depressionen. 

Hvilken terapiform der blandt alle de mange mu
lige passer bedst til dig, kan du bedst selv afgøre. Her 
får du chefpsykolog Ditte Charles’ råd med på vejen: 

”Når folk spørger mig, hvilken terapeut de skal 
vælge, så siger jeg altid: 'Du skal vælge en, som får 
dig til at føle dig set, hørt og forstået. En, hvor du 
føler, at der er en god kemi, og hvor du føler dig 
tryg og taget hånd om. Og så selvfølgelig en, der 
har forstand på den problematik, du kommer med.'" 

Hjælp dig selv 

Ud over at søge hjælp i form af medicin og terapi kan 
man gøre meget for at hjælpe sig selv. Det kan dog 
virke uoverskueligt at luge ud i dårlige vaner og skabe 
en sundere livsstil, hvis man har en depression og 

i forvejen er tynget i knæ af alt det, man ”burde” 
gøre, og selvbebrejdelser over ikke at få det gjort. 

Derfor bør gode råd om livsstilsvalg serveres 
med måde, understreger Ditte Charles. Også selv 
om gode livsstilsvalg kan være med til at hjælpe 
dig ud af tristheden og forebygge nye depressioner. 
Derfor er det vigtigt at understrege, at det kan 
være, at det kan hjælpe dig at gøre bare én enkelt 
ting fra listen ”Skab en god livsstil”, hvis du kan 
overkomme det.  



Skab en god livsstil 

∙ Bevæg dig en halv time hver dag.  
Det giver bedre søvn og øget velvære. 

∙ Hold igen med alkohol. Alkohol kan  
forværre depressive tanker. 

∙ Spis sundt, regelmæssigt og varieret. 
∙ Pas dine sengetider. 
∙ Undgå at isolere dig. Lav aftaler med  

mennesker, du holder af. 
∙ Pas på stress. 
∙ Reager på de første tegn på stress og  

depression. Lær dine grænser at kende,  
og respekter dem. 

∙ Få dagslys hver dag – specielt i vinterhalvåret. 

(Kilde: Psykiatrifonden)

SCLEROSE OG  
DEPRESSION
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Information og gode råd til dig, der 
har progressiv multipel sclerose, eller 
er pårørende til en med progressiv 
multipel sclerose. 

Roche a/s 
Industriholmen 59 
2650 Hvidovre 
Tlf: 36 39 99 99 

DK/MS/1806/0016/Juni 2018 

SÅ FÅ HJÆLP PÅ 
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PRIMÆR PROGRESSIV MULTIPEL SCLEROSE? 
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HVAD VIL  

DU 
LÆSE OM 

FREMOVER? 
Scleroseforeningen har mange forskellige typer af medlemmer. Nogle af dem har 
selv sclerose, andre lever tæt på en, der har sygdommen, mens andre igen støtter 
sagen. Vi vil gerne sikre os, at alle disse forskellige slags medlemmer får artikler 

og indhold, som er relevant for dem. Derfor udgiver vi fra 2019  
fire forskellige udgaver af hvert blad og nyhedsbrev. 

AF LOTTE SKOU HANSEN 

Vær sikker på, at du får det rigtige blad i 
fremtiden: 

1. Gå til www.scleroseforeningen.dk/bladvalg i en 
browser på din smartphone, tablet eller computer. 

2. Indtast der dit medlemsnummer og den unikke 
kode, som du finder på bagsiden af dette blad. 

3. Vælg, hvilket blad og nyhedsbrev du gerne vil 
modtage fremover. 

ELLER ring til vores Serviceafdeling på 36 46 36 46, 
så hjælper de dig med at registrere dit valg i vores 
system. 

Skal vi vælge for dig? 

Hvis du intet gør, vælger vi automatisk for dig: Er 
du i vores medlemssystem registret til ikke at have 
sclerose, vil du fremover få blad D til støttemed
lemmer  medmindre vi har oplysninger om, at 
du er pårørende. I så fald vil du automatisk få blad 

C til pårørende. Hvis vi har registret i vores med
lemssystem, at du har sclerose, indplacerer vi dig 
efter din diagnose eller indmeldelsesdato. Vi har 
nemlig ikke en masse andre oplysninger registreret 
om foreningens medlemmer. Så i mangel af bedre 
sætter vi i første omgang medlemmer, som har haft 
diagnosen i mere end 20 år, til at modtage blad A, 
og medlemmer, som er diagnosticeret indenfor de 
sidste 20 år, til at modtage blad B. 

Du kan selvfølgelig altid selv flytte gruppe. 
Vil du sikre dig, at du får den mest relevante in

formation om alt fra nye events til pårørendekurser 
og hjælpemidler, som passer til dig og dit liv? Så bør 
du følge ovenstående punkter og vælge selv.

 Uanset hvad dit behov er, så har vi fra januar et 
blad, der passer endnu bedre til dig! 

Al layout af de kommende blade er stadig under ud
arbejdelse. Opslagene, du ser her på siderne, er derfor 
udkast med fiktive overskrifter og ufærdig brødtekst.
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DET HANDLER BLADENE/ 
NYHEDSBREVENE OM: 

”Min kørestol skal  
ikke forhindre mig  
i at være i god form!”

Af Navn Efternavn • Foto: Navn Efternavn EMNEORD?  

L fugit eum qui vollicipsum 
quasin poruptaspera corum 
cum dolorro vitinve ndandam 

fuga. Itasped mil incilis es audae
prem faceps voloribus. 

Epere venteniatqiet velessi 
ntiatiisint ex onet ali doluptum 
sit debis ma pori ventib ventiurest 
lam a d utatemquis u quam s, quo 
erferecae dolum Pis quidunt latus 
qui nus sum aligevoluptates min 
consedit, tem harumendenim fugit 
porerfe rspiendit, que et vit el es et 
que ne volorecust magnam ut. 

Mellemrubrik
Pis quidunt latus qui nu Kommu
nen kunne have sparet en bunke 

penge, hvis jeroseforeningens 
socialrådgiver nok for, at qui nus 
sum aligent, inctia sequi erferecae 
dolum Pis quidunt latus hun har h 
utatemquis atueroseforeningens 
oldt fast og hjulpeeg ventiurest lam 
a d utatemquis ventiurest lam a d 
utatemquis havde accepteret at få 
det forkerte tillæg fra og med juli 
2014,” fortæller hun. 

Mellemrubrik
Mellemrubrikpsum quasin porup
taspera corum cum dolorro vit
ventiurest lam a d utatemquis 
atueroseforeningens olorae ctinciu 
mquaten ihiliquis voloribus. 

Cide eles ipicia volestibus, uta

temquis atue utatemquis atue
roseforeningens roseforeningens 
socialrådgiver nok for, at hun har 
holdt fast og hjulpet mig. Hun har 
været en fantastisk hjælp.  
Uden hende var det her  
aldrig sket.” 

w Du kan læse mere om xxxxx xxxxxx xxxxxxx her: 
www.scleroseforeningen.dk/xxxxxxxxxxxxxx.

Billed-
tekst xxxx 

xxxxxxxxx xxxx 
xxx xxx xxxxx x 
xxx xx xxxx. xx 
xxxxx xxx xxx 
xxxx xxxxxxx. 
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Navn efternavn, 
titel xxxxxx xx 
xx xxxxx xxx x.

Emne? xxxxxx 
xxxx xxxxxx xx 
xx xxxxx xxxx.

Adresse, Xxxx 
xxxxxx xx xx 
xxxxx xxx xxx.
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Det er vigtigt 
for Bernhard at 
kunne klare sig 
selv i hverdagen 

Det er quat is saperaest, 
saperiantur res iur arum 
versper ferumquae  
sim es debis et.
SIDE 16-17
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Til mennesker, der har haft sclerose i mange år  
og som har væsentlige fysiske eller kognitive 
symptomer. Læs om: 
• alt det, man fortsat kan på trods af sygdommen 
• træning som er tilpasset nedsat muskelstyrke, 

træthed og evt. behovet for hjælp fra andre. 
• rejser i kørestol eller med andre hjælpemidler 
• robot- og sundhedsteknologi, medicin, forsk-

ning, hjælpemidler, hobbyer og familieliv. 
• kognitive udfordringer og andre usynlige  

symptomer som smerter, inkontinens, spasmer 
og lignende. 

Gå til www.scleroseforeningen.dk/bladvalg  
og vælg blad A, hvis du vil læse historier  
som denne: 
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Da jeg kom til icaborp orecepe er 
ribusani autas a verit quibus quam, 
est doluptatio occaboris. 

”Det er min 
arbejdsgivers 
fortjeneste, at 
jeg stadig er på 
arbejdsmarkedet.” 

Af Navn Efternavn • Foto: Navn Efternavn EMNEORD?EMNEORD?   

L fugit eum qui vollicipsum quasin poruptaspera 
corum cum dolorro vitinve ndandam fuga. 
Itasped mil incilis es audaeprem facepti andus, 

voluptiis dolessi ventiurest lam a dolorae ctinciu mqu
aten ihiliquis voloribus. 

Epere venteniatque officiunto dolorit modis ma 
veniet velessi ntiatiisint ex et explit miliquas magni 
cusciae vendant istio estias eum reptasi mendignis 
eationet aliquam s, quo erferecae dolum 

Mellemrubrik
Pis quidunt latus qui nus sum aligent, inctia sequi 
doluptum sit debis ma pori ventibu scipsae rrore, 
ipsam quo maiostiis este ernatem re dolut voluptates 
min consedit, tem harumendenim fugit porerfe rspi
endit, que et vit el es et que ne volorecust magnam ut. 

”Kommunen kunne have sparet en bunke penge, 
hvis jeg havde accepteret at få det forkerte tillæg fra 
og med juli 2014,” fortæller hun. 

Mellemrubrik
Med hjælp fra Scleroseforeningen t eum qui vollicip
sum quasin poruptaspera corum cum dolorro vitfa
cepti andus, voluptiis dolessi ventiurest lam a dolorae 
ctinciu mquaten ihiliquis voloribus. 

Cide eles ipicia volestibus, utatemquis atur? As volo
rat usciendunt venditatur maxime aut volo et aborum 
quu Scleroseforeningens socialrådgiver nok for, at hun 
har holdt fast og hjulpet mig. Hun har været en fanta
stisk hjælp. Uden hende var det her aldrig sket.” 

MIG OG MIT 
ARBEJDE

Hvad?Hvem? Hvor?
Navn efternavn, 
titel xxxxxx xx 
xx xxxxx xxx x.

Emne? xxxxxx 
xxxx xxxxxx xx 
xx xxxxx xxxx.

Adresse, Xxxx 
xxxxxx xx xx 
xxxxx xxx xxx.

w Du kan læse 
mere om  

xxxxx xxxxxxx her: 
www.sclerose
foreningen.dk/
xxxxxxxxxxxxxx.
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Billedtekst at der 
Faci ut quis er 

magnis sapid esciendi 
doluptat eriorup en 
tatque pero blame 
repel molendel er 
ipsam dolu her ind.



På en arbejdsplads 
blandt vilde dyr og 
søde kolleger trives 
Susanne 
Det første der skete da på min nye sape
var ret der arum versper forskellige fra.
SIDE 16-17
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LEV MED
ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN JAN. – MARTS 2019 B 

Til mennesker, der ikke har haft sclerose  
så længe eller ikke er så påvirket fysisk  
eller kognitivt. Læs om: 
•  et liv, hvor sclerosen eksisterer, men ikke  

fylder så meget i hverdagen 
• arbejdsliv, parforhold og familieliv med  

hjemmeboende børn 
• energi-management og sundhedsstrategier  

i et liv med sclerose 
• rejser, træning og sport 
• forskning og ny medicin 
• at være usynligt syg. 

Gå til www.scleroseforeningen.dk/bladvalg og vælg 
blad B, hvis du vil læse historier som denne: 

Vælg  
A eller B,  

hvis du har 
sclerose 

Lotte  
holder sig  
opdateret.  

For Stefans  
skyld 

I flere år har saperian turres  
er en ny måde at feher er  
for placeret rumquae nu.

SIDE 14-15

TÆT PÅ
ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN JAN. – MARTS 2019

   INDSAMLING S. 18   I   FORSKNING  S. 20   I   PORTRÆT S. 20   I   RÅDGIVNINGEN S. 20   I   NOTER S. 20
28 • SCLEROSEFORENINGEN • NR 1 · 2019 SCLEROSEFORENINGEN • NR 1 · 2019 · 29

Underrubrik, Ficaborp orecepe ribusani autas a verit quibus quam, esten tekst 
doluptatio occaboris Doluptassit fugiam fuga. Et facitaq tekst uiditati offic. 

”Stefan er sjov, klog, lækker,  
en fantastisk far, min soulmate …  
og så har han sclerose.”

Af Navn Efternavn • Foto: Navn Efternavn EMNEORD?EMNEORD?   

L fugit eum qui vollicipsum 
quasin poruptaspera corum 
cum dolorro vitinve ndandam 

fuga. Itasped mil incilis es audae
prem faceps voloribus. 

Epere venteniatqiet velessi 
ntiatiisint ex onet ali doluptum sit 
debis ma pori ventibu quam s, quo 
erferecae dolum Pis quidunt latus 
qui nus sum aligent, inctia sequi 
doluptum sit debis ma pori ventibu 
scipsae rrore, ipsam quo maiostiis 
este ernatem re dolut voluptates 

min consedit, tem harumendenim 
fugit porerfe rspiendit, que et vit el 
es et que ne volorecust magnam ut. 

Mellemrubrik
Pis quidunt latus qui nu Kommu
nen kunne have sparet en bunke 
penge, hvis jeroseforeningens 
socialrådgiver nok for, at qui nus 
sum aligent, inctia sequi erferecae 
dolum Pis quidunt latus hun har h 
utatemquis atueroseforeningens 
oldt fast og hjulpeeg havde accep

teret at få det forkerte tillæg fra  
og med juli 2014,” fortæller hun. 

Mellemrubrikpsum quasin 
poruptaspera corum cum dolorro 
vitfacepti andus, voluptiis dolessi 
ventiurest lam a dolorae ctinciu 
mquaten ihiliquis voloribus. 

Cide eles ipicia volestibus, 
utatemquis atueroseforeningens 
socialrådgiver nok for, at hun har 
holdt fast og hjulpet mig. Hun har 
været en fantastisk hjælp. Uden 
hende var det her aldrig sket.” 

MIG OG MIN 
STORE  
KÆRLIGHED 
MED SCLEROSE

Hvad?Hvem? Hvor?
Navn efternavn, 
titel xxxxxx xx 
xx xxxxx xxx x.

Emne? xxxxxx 
xxxx xxxxxx xx 
xx xxxxx xxxx.

Adresse, Xxxx 
xxxxxx xx xx 
xxxxx xxx xxx.

w Du kan læse 
mere om  

xxxxx xxxxxxx her: 
www.sclerose
foreningen.dk/
xxxxxxxxxxxxxx.

Billedtekst 
xxxx 

xxxx xx xxx xxx 
xx x xxx xx xx. xxx 
xxxx xx x xxx xx 
xx. xxx xxxx  
xxx xxx. 



C
Til pårørende. Læs om: 
• livet som pårørende 
• mulighederne for hjælp og støtte 
• netværk, kurser osv. 
• sådan passer du på dig selv 
• kærlighedens smerte. 
Hvis I har et familiemedlemskab af Sclero-
seforeningen, vil I hver gang modtage både 
et blad målrettet den i husstanden med sclerose 
og et blad til den/de pårørende. 

Gå til www.scleroseforeningen.dk/bladvalg og vælg 
blad C, hvis du vil læse historier som denne: 

Vælg C,  
hvis du er  
pårørende 

Peder arrangerede  
veteranbilløb  

og samlede  
35.000 kr ind 

Så er det nu der er vore planer res 
kan arum verspe ferum føres her.

SIDE 10-11

SAMMEN MOD
ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN JAN. – MARTS 2019
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Underrrubrik tekst ind her en Volorers pitinimpore doloreh enimin res molor 
quatem il event aute tekst ind her i underrubrik tekst ind i her optatquatur.

Brødtekst her er en evero elit 
odisque cus aborese reicto 
magnimporrum a nobitem. 

Dus sum plaborate dignihit. 
Der liqui ariatus et vent, quae 

quam inull estibus et arciis ad qdi 
debis quuodict orepudi gendus 
aut ut a consequunte dolo blab 
lenis rehendi genditate dolestem 
sequibu sdandant reici adi debis 
que vel is arit modi ommolum gen
dus aut ut a consequunte. 

Der liqui ariatus et vent, quae 
quam inull estibus et arciis ad 
quodict orepudi gendus aut ut gen
dus aut ut iusdani sunt, ipsus est 
quis eve a consequunte dolo blab a 
cons equunte est, ommoles susci
mos el illup dolo ipsus est quis est 
quis evelenis rehendi genditate 

Der liqui ariatus et vent, quae 
quam inull estibus et arciis ad 
quodict orepudi gendus aut uab 
iusdani sunt, ipsus est quist a con

sequunte dolo blab iusdani sunt, 
ipsus est quis evelenis rehendi 
genditate. E iusdani sunt, ipsus 
est quis eve peritas  ons equun
teequam, tem Pienimus. 

Us, ommolorunt alit ommolo 
est, ommoles suscimos el illup
tiust, tem dolupta dest ea ipsam 
poreium qui doluptiust, non re nim 
que consequia con pliquam fuga. 
Nequid ea voloresequam velia vel
lestis most volo to mo.  

Peder arrangerede  
veteranbilløb og  
samlede 35.000 kr ind

Af Navn Efternavn • Foto: Navn Efternavn EMNEORD

NAVN XXXXX 
EFTERNAVN 
 
Alder: Xx år

Relation: este consed 
magnimos den.

Andet: venda sa qua-
tusda nimillaborem que 
num veratur arum idisci

Hvorfor lige denne sag: 
Pa qui nonsequid eum 
quaepra quis repres 
sumquid et quistem.

Bonus info: Pa qui non-
sequid eum quaepra 
quis repres sumquid et 
quistem.

EN  
FRIVILLIG 
STJERNE 

EMNEORD   

D 

Til støttemedlemmer. Læs om: 
• hvordan Scleroseforeningen hjælper  

medlemmerne og hvad de indsamlede  
midler går til 

• hvad foreningen kæmper for politisk  
og har af mærkesager. 

• portrætter af mennesker med sclerose 
• foreningens fede fundraisingevents som 

Cykelnerven og andre støttemuligheder 
• al den nye forskning, man som støtte-

medlem har været med til at sikre 
Dette blad vil have færre sider end de andre udgaver. 

Gå til www.scleroseforeningen.dk/bladvalg og vælg 
blad D, hvis du vil læse historier som denne: 

Vælg D,  
hvis du  

støtter sagen
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INDSAMLING 

HEMPEL ER  
CYKELNERVENS  
HOVEDSPONSOR  
IGEN I 2019 

Hos den internationale malingleverandør Hempel er Cykelnerven på kort tid  
blevet en hjertesag. Hempel og JyllandsPosten var cykelløbets to hovedsponsorer 
i år, men virksomhedens engagement stopper langt fra der. Inspireret af flere  
kollegers personlige relation til sclerose deltog en række medarbejdere og  
virksomhedens øverste direktør selv i Cykelnerven 2018. Samtidig melder  
Hempel sig klar som hovedsponsor igen til næste år. 

AF STINE RØPKE LINDRUP FOTO: JAKOB HELBIG 

Hempel er bedst kendt som international le-
verandør af maling, men virksomheden har 
en mindst lige så stærk profil, når det kom-

mer til social ansvarlighed. Det sociale engagement 
har dybe rødder i virksomheden, som er grundlagt af 
J.C. Hempel tilbage i 1915. Hvert år støtter Hempel en 

række udvalgte velgørende projekter i både ind- og 
udland. Derfor stillede 11 medarbejdere fra Hempel 
også selv op til start, da Cykelnerven indtog Tourens 
bjerge i midten af juni. En god investering både for 
forretningen og for medarbejdernes arbejdsglæde, 
forklarer den øverste direktør. 
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Derfor støtter Hempel Cykelnerven:

Cykelnerven 
2019 

Vil du med til  
Frankrig og cykle de  
mest afgørende Tour  

de France-bjerge 
 til sommer?  

Der er kun få pladser 
tilbage på holdet,  
så meld dig til på  

www.cykelnerven.dk 

 
I Hempel kan vi godt lide at støtte gode formål. Vi er 

en succesfuld virksomhed, og derfor er det vigtigt for os at 
give noget tilbage og hjælpe der, hvor vi kan. På Cykelner-
ven støtter vi et enormt godt formål − nemlig kampen mod 
sclerose. Flere af vores medarbejdere har selv sygdommen 
tæt inde på livet, og derfor betyder det meget for os at 
støtte netop denne sag. Men vi støtter også Cykelnerven, 
fordi det skaber et stærkt sammenhold internt i vores 
virksomhed. Vi har været sammen om det her, siden vi 
meldte os til i slutningen af 2017. Vi har trænet i al slags 
vejr, samlet penge ind og virkelig set frem til at cykle Tour 
de France-bjerge sammen med resten af Cykelnerven. Som 
leder kan jeg mærke, at det giver et fantastisk engagement 
og en helt særlig begejstring internt i Hempel. Vi kommer 
hjem med ny energi, vi har bidraget til noget og samtidig 
repræsenteret vores virksomhed. Og så er vi stolte af at 
være med til at give noget godt videre til de kommende 
generationer. Det giver mening for os. 
Henrik Andersen er administrerende direktør for  
Hempel. 

For mig er Cykelnerven det helt naturlige 
valg. Min søster har sclerose, og det er derfor en 
sygdom, som ligger mig meget nært. Det er 
vigtigt for mig, at vi får samlet så mange penge 
ind som muligt, så vi kan få forsket i sygdom-
men. Jeg har været en del af Cykelnerven i fire 
år, og de første to år var jeg med på egen hånd. 
Jeg havde en stor lyst til at engagere mig yder-
ligere og tog sammen med mine kolleger initia-
tiv til en cykelklub hos Hempel. Det har grebet 
om sig, og i de to seneste år har jeg derfor haft 
selskab på Cykelnerven af mine kolleger fra 
Hempel. Jeg har oplevet en fantastisk opbak-
ning fra virksomheden, som virkelig har taget 
Cykelnerven og min personlige hjertesag til sig.  
I år er vi 11 kolleger af sted på Cykelnerven, og 
resten af virksomheden støtter os og bakker os 
op. Det er virkelig blevet et fælles projekt. 
Charlotte Rahbek er miljø- og sikkerhedschef 
i Hempel.
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FORSKNING

Nøglen  
til at fremme myelindannelse  
er fundet 

Alle veje til at øge myelin ser ud til at gå gennem 
en blokering af kolesterol. Den opsigtsvækkende 

opdagelse kan føre til en helt ny behandling  
af sclerose. 

AF ANDERS ENEVOLD GRØNLUND 

Hvad har kolesterol med 
sclerose at gøre? Jo, for
skere fra Case Western Re

serve University School of Medicine 
i USA har fundet et usædvanligt 
link mellem kolesterol og myelin 
– en opdagelse, der kan føre til en 
ny behandling af sclerose. 

Myelin er nervernes isolation, 
der sørger for, at nervesignalerne 
løber perfekt. Når man får sclero
se, nedbryder kroppen myelinet. 
Det er ikke unormalt, at hjernen 
undertiden skal reparere beska
diget myelin i små mængder. 
Processen er kompliceret, men 
særlige celler i hjernen kaldet oli-
godendrocytter er ansvarlige for at 
producere myelin. 

I de tidlige stadier af sclerose 
kan hjernen stadig følge med og 
gendanne tabt myelin omkring 
nerverne. Men i takt med at syg
dommen bliver mere fremskreden, 
og myelinskaderne bliver hyppige
re eller større, må oligodendrocyt
terne efterhånden give op. 

Der forskes derfor intenst i at ud
vikle medicin, der fremmer mye
lindannelse og ikke mindst stimule
rer aktiviteten af oligodendrocytter. 
Man har tidligere fundet en række 
stoffer, der kan kickstarte mye

linproduktion, men de biologiske 
mekanismer bag har været uklare. 

Ny forståelse af  
remyelinisering 

Nu ser det dog ud til, at de ameri
kanske forskere har fundet de vise 
sten: Mekanismen er både overra
skende og universel. 

”Indtil i dag har man formodet, 
at hvert stof havde sin måde at på
virke myelindannelse på. Men vores 
resultater viser, at der kun er tale 
om én særlig mekanisme,” siger 
den ledende forsker af undersø
gelsen, dr. Drew Adams. 

Forskerne fandt mere end 20 
nye molekyler, der alle stimulerede 
myelin på helt samme måde: Ved 
at blokere en klasse af enzymer, 
der hjælper med at danne koleste
rol. Interessant nok viste det sig, 
at stort set alle de myelinstimu
lerende molekyler, der tidligere er 
fundet verden over, deler samme 
egenskab. 

”Det var meget overraskende, 
at så mange forskellige molekyler 
alle fremmer myelin via den helt 
samme mekanisme: Ved at hæmme 
enzymer, der danner kolesterol,” 
fortæller Drew Adams. 

26 • SCLEROSEFORENINGEN • NR 4 2018



”Al nuværende  
medicin mod  
sclerose er immun-
modulerende. Det 
er effektivt til at 
mindske progres-
sion, men det  
stopper ikke  
sygdommen.  
Hvad der virkelig 
skal til for at  
bremse sclerose,  
er medicin, der 
stimulerer  
remyelinisering.” 
DR. DREW ADAMS 

Kolesterol og myelin 

I det nye studie viser de ameri
kanske forskere, at hæmning af de 
enzymer, der danner kolesterol i 
hjernen, stimulerer remyelinisering 
i nerverne og får de vigtige hjer
neceller, oligodendrocytter, til at 
danne mere myelin. Når kolesterol 
hæmmes, ophobes små ”steroler” 
– og det er dem, der stimulerer 
oligodendrocytterne i hjernen. Den 
opdagelse kan lede til medicin, der 
kan genskabe tabt myelin og måske 
helt bremse sclerose.  

”Al nuværende medicin mod 
sclerose er immunmoduleren
de. Det er effektivt til at mindske 
progression, men det stopper ikke 
sygdommen. Hvad der virkelig skal 
til for at bremse sclerose, er medi
cin, der stimulerer remyelinisering. 
Og hvis vi kan udvikle den slags 
medicin ved at ramme én enzym
familie, kan det skabe en helt ny 
måde at behandle sygdommen på,” 
fortæller Drew Adams. 

Vil ikke gavne alle 

Også professor Finn Sellebjerg fra 
Dansk Multipel Sclerose Center på 
Rigshospitalet finder opdagelsen 
interessant: 

”Det er et særdeles spændende 
studie, der fortæller os, at stoffer, 
der fremmer remyelinisering, helt 
generelt fører til steroler, der har en 
stimulerende effekt på oligodendro
cytter,” forklarer han og uddyber: 

”Men det vil sandsynligvis kun 
virke hos nogle mennesker med 
sclerose. Det kræver blandt andet, 
at sygdomsaktiviteten er under 
kontrol, så myelinet ikke bare bliver  
ødelagt igen.” 

Forskernes næste skridt bliver at 
finde frem til de bedste molekyler, 
der skal testes i mennesker. For
uden sclerose kan denne opdagelse 
også blive gavnlig mod sygdomme 
som slagtilfælde, hjerneskader og 
Alzheimers sygdom. 
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Venner og familie mod 
mere end 4 millioner kr
Takket være 2.900 friske indsamlere og en fantastisk opbakning fra danskerne blev 
der søndag den 9. september samlet godt 4,1 millioner kroner ind i Region Hoved

staden, Region Midtjylland og Region Syddanmark. Indsamlingen var vores 
allerførste på helt egen hånd, og frivillige kræfter rundtom i landet har 
gjort et kæmpe stykke arbejde forud for indsamlingsdagen. Indsamlerne 
ringede på hjemme hos borgerne i de tre regioner for at samle penge ind 
til forskning i sclerose. 

AF STINE RØPKE LINDRUP FOTO: PRIVATFOTOS VIA FACEBOOK.COM/SCLEROSEFORENINGEN

Søndag den 9. september ringede vi på hjemme 
hos tusindvis af danskere rundtom i landet 
og bad dem om at støtte forskning i sclerose. 

Og resultatet af de godt 2.900 indsamleres og 227 
indsamlingslederes hårde arbejde har i den grad bå
ret frugt. Årets indsamling slår nemlig alle tidligere 
rekorder: Ikke mindre end 4.121.043 millioner kroner 
blev der i alt samlet ind. 

”Vi er så taknemmelige for den massive opbak
ning, vi har mødt rundt om i landet. Både fra vores 
mange tusind ildsjæle, der har været på gaden og 
samle ind − og fra alle de folk, der har åbnet døren 
derhjemme og givet et bidrag til vores indsamling. 
Hvert eneste bidrag tæller i den grad, når vi skal 
uddele penge til ny, vigtig forskning i sclerose. Det 
giver alle, der har sclerose tæt inde på livet, nyt håb 

oner ind
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Venner og familie mod 

2.900 indsamlere 
var på gaden 
søndag den 9. 
september.

sclerose samlede 
oner ind

for en fremtid uden sclerose. Tusind tak til alle jer, 
der har gået en indsamlingsrute, givet et bidrag og 
hjulpet med at sprede vores budskab,” siger Klaus 
Høm, som er direktør i Scleroseforeningen. 

De indsamlede midler går til nye forskningspro
jekter og uddeles af Scleroseforeningens forsknings
udvalg. Sidste år gik pengene fra indsamlingen til 
tre konkrete forskningsprojekter, som du kan læse 
mere om på https://scleroseforeningen.dk/nyheder/ 
treforskningsprojektermodtagerstottefrahus
standsindsamlingen. 

Nye og gamle dyder i spil 
De 2.900 indsamlere gik adskillige kilometer for at 
få indsamlingsbøtterne fyldt op med både mønter 
og sedler. Og takket være MobilePay fik de også 
masser af bidrag fra danskere, der ikke havde 
kontanter liggende klar. Mere end en tredjedel 
af det samlede beløb er nemlig kommet ind som 
MobilePay-overførsler i år − og det er en for 
dobling siden sidste år. 

Samtidig havde en lang række ildsjæle oprettet 
en digital indsamling til fordel for sclerose. Både 
på Facebook og BetterNow har der været en mar
kant stigning i antallet af digitale indsamlinger, og 
i alt har 140 fantastiske folk samlet penge ind til 
forskning via de digitale kanaler. Og deres indsats 
har været vellykket – tilsammen har de digitale 
indsamlinger bidraget med godt 200.000 kr. til det 
samlede resultat. 

Landsindsamling venter forude 

Med årets indsamling veloverstået venter en ny og 
endnu større udfordring forude. Fra næste år bliver 
indsamlingen nemlig landsdækkende. Det betyder, 
at der bliver brug for endnu flere indsamlingsledere 
og indsamlere for at nå ud i alle afkroge af landet.  

”Det fantastisk flotte resultat fra i år giver os 
masser af håb og mod på at løfte opgaven med en 
landsindsamling til næste år. Sammen har vi skabt en 

succes i tre regioner, og det skal vi bygge videre 
på frem mod 2019. En landsindsamling er en 
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kæmpe udfordring, men vi tror på, at vi i fællesskab 
kan lykkes med at skabe endnu en succes. Den op
bakning, vi har oplevet fra både indsamlingsledere, 
indsamlere og ikke mindst de mange danskere, der 
har puttet penge i vores indsamlingsbøtter, viser 
os, at alt er muligt, når vi står sammen i kampen 
mod sclerose,” siger Mogens Damgaard, som er 
marketingchef i Scleroseforeningen og ansvarlig 
for Scleroseindsamlingen. 

Vil du være med, når planen for næste års lands
indsamling skal lægges? Skriv til Mogens Damgaard 
på mda@scleroseforeningen.dk. 

Bubber talte pengene op 

Som afslutning på en i forvejen uforglemmelig dag 
var Bubber vært for den afgørende optælling af de 
indsamlede penge. Optællingen blev sendt live på 
Facebook, og her kunne Bubber lidt over kl. 18 søn
dag aften endelig løfte sløret for et foreløbigt ind
samlingsresultat på 3,6 millioner kroner. I dagene 
derefter voksede beløbet sig endnu større, i takt med 
at alle bidrag blev talt op, og en indsamlingsrekord 
på mere end 4,1 millioner kroner var en realitet. 

Fakta om 
Scleroseindsamlingen 
• Det rekordhøje indsamlingsresultat lyder på  
4.121.043 millioner kroner. 

• Vi samlede ind i Region Midtjylland, Region 
Syddanmark og Region Hovedstaden. 

• Mere end 2.900 indsamlere gik på gaden for  
at samle ind til forskning i sclerose. 

• 227 indsamlingsledere stod  
klar til at tage imod de  
fyldte indsamlingsbøtter  
og tælle pengene op. 

• Til næste år bliver ind-
samlingen landsdæk-
kende, og vi håber,  
du har lyst til at  
være med.
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ANNONCE 

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

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

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

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

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

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

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

Flexbrace® Danmark | Roskildevej 8-10 | 2620 Albertslund | www.flexbrace.dk | info@flexbrace.dk | Telefon 4632 1561

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

-075
9 

multipelsklerose.dkFØLG 

MED 

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

Unikt atlas  
over nervesystemet 
Svenske forskere har skabt et systematisk kort  
over alle celletyper i nervesystemet. Det kan give  
et unikt indblik i hjernens funktioner og ikke  
mindst i, hvordan nervesygdomme opstår. 

AF ANDERS ENEVOLD GRØNLUND ILLUSTRATION: JULIA SCHMIDT 

Mange har en opfattelse 
af hjernen som en stor 
klump nerveceller, der 

ligger hulter til bulter. Men ner
vesystemet – lige fra hjerne til ryg
marv – består af et væld af andre 
celletyper end nerveceller. Deres 
indbyrdes funktioner er endnu ikke 
forstået til bunds. 

Svenske forskere fra Karolinska 
Institutet har nu udviklet en me
tode, der kan give et overblik over 
detaljerigdommen i nervesystemet. 
Ved systematisk at måle på bestem
te geners aktivitet i hver enkelt celle 
har de kortlagt alle celletypers pla
cering i nervesystemet – i første 
omgang i mus. 

”Man kan sammenligne det med 
forskellen på et gammeldags atlas 
hjemme i bogreolen og så et sa
tellitbillede: På satellitbilledet har 
man pludselig muligheden for at 
zoome ind på tusinder af detaljer, 
der før var usynlige. Hele kortet 
bliver langt mere troværdigt,” for
klarer Sten Linnarsson, professor 
og leder af projektet. 

Mest detaljerede kortlæg-
ning nogensinde 

Den omfattende kortlægning af 
nervesystemet afslørede godt 265 
celletyper, heraf over 200 forskel
lige nerveceller, og flere ukendte 

celler, hvis placering kunne fastslås 
med stor nøjagtighed. Den enorme 
alsidighed af celletyper kom bag på 
forskerne: 

”Det, der overraskede os mest, 
var, at vi opdagede mange celle
typer, der var specialiserede i for

”Man kan sammenligne det med forskellen på et gammeldags 
atlas og så et satellitbillede: Muligheden for at zoome ind på 
tusinder af detaljer, der før var usynlige.” 
STEN LINNARSSON
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FORSKNING

skellige områder af nervesystemet, 
og som har flere funktioner afhæn
gigt af placeringen,” fortæller Sten 
Linnarsson.

Giver fingerpeg om,  
hvordan sygdomme opstår 

Det nye atlas over nervesystemet 
kan øge forståelsen af sygdom
me, der udspringer i hjernen. Det 
vil kunne hjælpe forskere med at 
identificere, hvilke celler der bæ
rer hvilke sygdomsgener, på hvilket 
tidspunkt de relevante sygdoms
gener er aktive, hvorfra i hjernen 
(hvilke celler og områder) ner
vesygdomme udgår, og hvordan 
sygdommene opstår og udvikler sig. 

Udvikling af sclerose ser for ek
sempel ud til at kunne ske fra flere 
celletyper i flere hjerneområder, 
afhængig af hvor og hvornår be
stemte sygdomsgener aktiveres. 

”De nye detaljer vil kunne give 
os et fingerpeg om, hvad der mere 
præcist går galt ved sclerose,” vur
derer Sten Linnarsson. 

Nu hvor forskerne har fået over 
blik over musens nervesystem, bli 
ver næste skridt at kortlægge det 
menneskelige nervesystem. I det 
lange løb vil det kunne bidrage til 
udvikling af nye og mere præcise 
lægemidler. 

”De nye detaljer  
vil kunne give  
os et fingerpeg  
om, hvad der  
mere præcist  
går galt ved  
sclerose.” 
STEN LINNARSSON
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16.000 SKRIDT 

VIL DU  
VÆRE MED?

Med vores nye event YOU GO GIRL sætter vi fokus på, at alt 
for mange kvinder får sclerose. Men vi har brug for din hjælp 
til at stoppe udviklingen. Sammen skal vi kæmpe for kvinder 

med sclerose, og vi skal kæmpe på en helt ny måde. 

AF STINE RØPKE LINDRUP 

Omdrejningspunktet for vores spirende 
kvindebevægelse bliver et helt nyt walk. 

Vores mål er klart: Vi skal gå 16.000 
skridt. Et for hvert menneske med sclerose 
i Danmark. Vi skal sætte sclerose på dan 

markskortet og kæmpe for vores kvinder. Vi 
skal ikke finde os i, at så mange kvinder får 
sclerose. Vi skal kæmpe for at stoppe udvik
lingen! Alle kvinder i landet er inviteret  og 
tag jeres mænd med...
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Nysgerrig? 
Vil du vide mere? 
Kontakt leder af  

eventafdelingen i  
Scleroseforeningen  

Mette Hjulmand 
Leonhard-Hjorth på 

mhj@scleroseforeningen.dk 
eller tlf. 25 34 44 49. 

Hold øje med nyheder 
og datoer for YOU GO GIRL 

på Facebook.
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OPSKRIFTER 

Oksegryderet med rodfrugter  
og svampe (daube a la Provence) 
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Daube er en klassisk gryderet fra 
Frankrig, som er perfekt til de kolde 
vintermåneder. 

1.  Skyl svampene i en si. Lad dem 
trække i en skål med rigeligt koldt 
vand i 20 minutter. 

2. Opvarm 1 spsk. smør og 1 spsk. olie 
i en stegegryde, som også kan tåle 
at komme i ovnen. Svits kødet lidt 
ad gangen i gryden, til det får ste-
geskorpe. Krydr med salt og peber. 
Læg kødet over på en tallerken. 

3.  Pil og hak løg og hvidløg. Skræl 
selleri og gulerødder. Skær selle-
rien i tern. Skær hver gulerod i 3 
stykker. 

4.  Opvarm resten af smørret og olien 
i gryden. Svits løg og hvidløg, til de 
falder sammen. Tilsæt selleri- og 
gulerodsstykker, og lad dem svitse 
med i nogle minutter. 

5.  Læg kødet tilbage i gryden. Hæld 
de flåede tomater over. Læg kryd-
derbuketten i gryden, og tilsæt 
balsamicoeddike. 

6.  Si vandet fra svampene over i en 
kande, og hæld 5 dl af udblød-
ningsvandet i gryden med kødet. 
Vend svampene i retten. 

7.  Læg låg på gryden, og sæt den i 
en kold ovn. Tænd ovnen på 130°. 
Efter 7-8 timer er retten klar til 
servering.

TID: 25 min.  
Ovntid: 7-8 timer 
PERSONER: 6 

• 50 g tørrede svampe 
• 2 spsk. smør til stegning 
• 2 spsk. olivenolie til stegning 
• 1 kg oksekød i tern, fx bov 
• salt og friskkværnet peber 
• 1 løg 
• 1 fed hvidløg 
• 300 g knoldselleri 
• 300 g gulerødder 
• 1 dåse flåede cherrytomater 
• 1 krydderbuket af frisk timian, 
laurbærblade og frisk rosmarin 

• 2 spsk. balsamicoeddike. 
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Svampestuvning  
på ristet brød med 
krydderurtesalt 
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Kantareller er svampenes 
stjerne, men hvis du ikke 
kan få fat i dem, kan du 
bruge champignoner i 
stedet. 

Børst kantarellerne fri for 
jord, og skyl dem eventuelt 
let. Pil løget, og hak det 
fint. Smelt smørret på en 
pande, og steg løget, uden 
at det tager farve. Læg 
kantarellerne på pan-
den, og steg dem ved høj 
varme. Hæld fløden på, og 
skru ned for varmen. Tilsæt 
citronsaft. Lad stuvningen 
koge ind i 10-12 minutter, til 
den er cremet. Nip blade-
ne af persillen. Skyl dem, 
og tør dem godt. Hak dem 
fint, og vend dem i stuv-
ningen. Smag til med salt 
og peber. 
Krydderurtesalt: Hak 
purløg fint. Nip bladene af 
basilikum og kørvel. Bland 
krydderurterne med olie, 
balsamico, salt og peber. 
Servering: Anret svampe-
stuvningen i dybe tallerke-
ner med krydderurtesalt 
og ristet brød til.

TID: 20 min. 
PERSONER: 4 

• 300 g kantareller 
• 1 skalotteløg 
• 25 g smør til stegning 
• 2 dl piskefløde 
• saft af 1 citron 
• 1 bundt bredbladet 

persille 
• salt og friskkværnet 

peber 

KRYDDERURTESALT: 
• 6 spsk. purløg 
• 1 bundt basilikum 
• 1 bundt kørvel 
• 4 spsk. olivenolie 
• 1 spsk. balsamicoeddike 
• salt og friskkværnet 

peber 

SERVERING: 
6 skiver brød. 
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LEV MED

POLITIKERBESØG  
PÅ HASLEV SCLE- 
ROSEHOSPITAL 
Folketingets formand, Pia 
Kjærsgaard, og formand 
for Folketingets Sundheds
udvalg Liselott Blixt (beg
ge Dansk Folkeparti) var i 
august måned på besøg på 
Sclerosehospitalet i Haslev. 

Her fik de en rundvisning 
og et indblik i den højtspe
cialiserede rehabilitering, 
som hospitalerne hvert 
år tilbyder hundredvis af 
danskere med sclerose. En 
rehabilitering, der betyder 
en mærkbar forskel. 

Sclerosehospitalernes 
direktør, Brita Løvendahl, 
og Scleroseforeningens 
direktør, Klaus Høm, vi
ste rundt og sørgede for, 
at politikerne også mødte 
nogle af de indlagte pa
tienter. 

Dansk Folkeparti har i de 
senere år været med til at 
sikre satspuljemillioner til 
Sclerosehospitalerne. 

Legat på 5.000 kroner 
Ellen Nyboe Andersens Mindelegat 
gives til værdigt trængende sclero
sepatienter fortrinsvis til dækning 
af udgifter forbundet med behand
ling i ind og udland. 

Der er ikke krav om et specielt 
ansøgningsskema, men ansøgnin
gen skal indeholde: 
• Navn 
• Adresse 
• Cpr-nummer 
• Kontonummer 
• Seneste årsopgørelse 
• Dokumentation for sclerose 

Legatet uddeles efter januar 
måned, og ansøgningsfristen er 
den 1. januar 2019. 

Ansøgning sendes til:  
Advokatfirmaet Haldguttenberg,  
Nikolajgade 22, 1068 København 
K, telefon 33 11 50 30. 

Scleroseforeningen gav børn 
enestående oplevelse på sommerlejr 
30 børn fik en oplevelse for livet, da de deltog på Scleroseforeningens bør-
necamp i sommerferien. 

Det var første gang, Scleroseforeningen kastede sig over at holde bør-
necamp, og målgruppen var børn mellem 10 og 13 år, som har en mor eller 
far med sclerose. 

Formålet med campen var, at børnene skulle have en dejlig uge fyldt 
med gode oplevelser med andre børn, der ved, hvordan det er at vokse op 
med en forælder, som har sclerose. 

Og det var netop sådan, det gik, fortæller Birthe Frank, leder af Dronnin-
gens Ferieby i Grenaa, hvor campen blev afholdt: 

”Det mest fantastiske var at se de 30 børn, der slet ikke kendte hinanden, 
som med deres barnlige uskyld bare sprang ind i det hele. De fik sådan et 
godt fællesskab og fandt virkelig hinanden. Vi kunne høre, at de indbyrdes 
talte om deres forældres sygdom, men det handlede lige så meget om, 
at de fik et billede af, at de andre er 'almindelige børn' ligesom dem selv, 
selvom der er syge forældre hjemme hos dem også.”
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Medicinsk cannabis  
slår rødder 
Det ser ud til, at forsøgsordningen med medicinsk 
cannabis er ved at finde fodfæste efter måneders 
turbulens. 

For præcis 628 danske patienter har til og med 
august fået en recept på den omdiskuterede plante. 
Det er 128 flere, end hvad Sundhedsministeriet har 
haft som målsætning for hele år 2018. 

Og der er specielt to grunde til, at den indledende 
turbulens omkring medicinsk cannabis er ved at stilne af: 

For det første er det medicintilskud, som Sclerosefor-
eningen har kæmpet en brav kamp for, blevet en rea-
litet. Det hiver prisen ned for patienterne, som dermed 
ikke i samme grad presses ud på det sorte marked. 

For det andet er der langt om længe kom-
met andet end medicinsk cannabis-te på 
apotekernes hylder. Nye efterspurgte cannabis-
olier har siden september været fast inventar på apo-
tekerne. Olier, som både patienter og læger har råbt 
højt efter, fordi de er lette at dosere og nemme  
at indtage. 

Selvom det går fremad med forsøgsordningen, kan 
det dog stadig være svært at få fingrene i en cannabis-
recept. For modstanden er stadig til at mærke blandt 
mange af landets læger. Derfor forbliver adgang til 
den medicin, den enkelte patient har brug for, en 
mærkesag for Scleroseforeningen – også i 2019. 

Brain health: a guide for people with multiple sclerosis 

HjernesundhedEn 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 

ANNONCE



LEV MED
Kendt smerte-
læge har udgivet 
bog om medi-
cinsk cannabis 
Speciallæge i anæstesi og 
smertebehandling Tina 
Horsted har udgivet en ny 
bog med titlen ”Medicinsk 
cannabis”. 

Heri fortæller hun om 
medicinsk cannabis og om, 
hvilke sygdomme det virker 
på, samt om erfaringerne 
med medicinsk cannabis i 
smertebehandling. 

Bogen indeholder også 
en række fortællinger om 
almindelige menneskers 
oplevelser med medicinsk 
cannabis. 

Bogen kan købes online 
og hos boghandlere landet 
over. 

Også journalist Maria 
Cuculiza udkommer i 
november med en bog 
om samme emne. Den får 
titlen "Sandhederne om 
medicinsk cannabis" og 
udkommer på Forlaget 
Medicinske Tidsskrifter. 
Bogen vil komme til at 
koste 289 kroner og kan 
allerede nu forudbestilles 
på forlaget@medicinske-
tidsskrifter.dk. 

Træning  
for progressive 
Aarhusianske forskere har mod
taget en stor sum penge til et re
habiliteringsprojekt for personer 
med progressiv sclerose. 

Det er den canadiske sclero
seforening, der har bevilget 5 
millioner canadiske dollars (knap 
25 millioner kroner) til en inter
national undersøgelse af effekten 
af henholdsvis kognitiv træning, 
målrettet fysisk træning og kom
binationen af disse hos progressi
ve patienter. 

Projektet får særligt fokus på 
de kognitive effekter af fysiske og 
kognitive træningsindsatser: 

”Det har taget næsten 4 år at 
planlægge og få projektet finan

sieret, så det er fantastisk, at det 
nu er lykkedes. Vi har samlet et 
team af de bedste forskere inden 
for henholdsvis kognitiv træning 
og fysisk træning og nøje udvalgt 
de mest lovende former for træ
ning, som vi tror på kan hjælpe 
personer med progressiv sclerose, 
indtil vi får yderligere medicinske 
gennembrud,” fortæller lektor 
Ulrik Dalgas, som skal lede den 
danske del af det internationale 
forskningsprojekt. 

Projektet bliver en af de største 
undersøgelser inden for sit felt, 
og der skal indgå næsten 400 
personer med progressiv sclerose.
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Søg legat til at forsøde julen 
Nu er der atter mulighed for at søge et julelegat. Legatet udbetales midt i december 2018. 

Legatet skal ses som en økonomisk håndsrækning til 
at forsøde julen. Julelegatet er fortrinsvis til børnefa
milier. For at komme i betragtning til legatet skal du 
opfylde Scleroseforeningens generelle legatregler for 
indkomstgrænser. Det betyder, at vi accepterer en 
skattepligtig indtægt på 225.000 kr. for enlige pr. år 
og 400.000 kr. for gifte/samboende + 16.000 kr. for 
hvert barn i familien (018 år). 

Du kan ansøge online på vores hjemmeside her: 
www.scleroseforeningen.dk/julelegat 

For at komme i betragtning skal der vedlægges 
kopi af årsopgørelse for 2017 (for par skal begges 
årsopgørelser vedlægges ansøgningen). 

Lægelig dokumentation for sygdommen skal 
vedlægges, medmindre du tidligere har indsendt 
dokumentation til Scleroseforeningen i forbindelse 
med en legatansøgning − så har vi den stadig. 

Ansøgningsfrist er søndag den 2. december 2018. 
Modtagere af julelegat 2018 får besked i uge 50. 

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. 

Brenderup • Bolighuset Werenberg 
Holbæk • Farstrup Comfort Center 
København K • Vestergaard Møbler 
Lyngby • Vestergaard Møbler 
Maribo • Møblér med Jarvig Møbler 
Næstved • Ide Møbler 
Odense • Farstrup Comfort Center 
Århus C • Farstrup Comfort Center 

Tlf. 64 44 10 49 
Tlf. 20 56 44 03 
Tlf. 32 57 28 14 
Tlf. 45 87 54 04 
Tlf. 54 76 10 01 
Tlf. 55 72 20 75 
Tlf. 66 15 95 10 
Tlf. 86 13 35 88 

Lad din lokale forhandler overbevise dig; 

WWW. FARSTRUP.DK 
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LEV MED
Onlinetilbud til børn 
og unge med en syg 
forælder 
Hverdagen kan være svær, når man har en 
far eller mor med sclerose. Især hvis man 
er ung og ikke får hjælp til at tackle situa-
tionen og følelserne. Og måske bor man 
ikke et sted i landet, hvor der eksisterer et 
relevant støttetilbud. 

Derfor har organisationen Børn, Unge & 
Sorg nu lanceret et vigtigt hjælpetilbud til 
teenagere med en alvorligt syg forælder. 

Det drejer sig om et gratis gruppetera-
peutisk forløb på nettet med andre unge i 
alderen 13 til 19 år. Terapigruppen vil bestå 
af børn i samme alder og samme situation, 
og Børn, Unge & Sorg satser på at hjælpe 
omtrent 400 unge pårørende igennem 
det nye tilbud, som du kan dykke ned i på 
hjemmesiden www.erduokay.dk. 

Ny undersøgelse 
afdækker, hvilke 
sclerosesymptomer 
der er mest generende 
Schweiziske forskere har undersøgt, hvilke 
specifikke sclerosesymptomer der bidrager 
mest til sygdomsbyrden. 

Godt 850 schweiziske patienter deltog i 
undersøgelsen, hvoraf cirka 70 procent havde 
attakvis sclerose, og 30 procent havde pro-
gressiv sclerose. 

Sygdomsbyrden blev undersøgt for attakvis 
og progressiv sclerose adskilt. Undersøgelser-
ne var baseret på både objektive målinger af 
for eksempel gangdistance og mere subjekti-
ve, selvoplevede livskvalitetsmålinger. 

Undersøgelsens resultater kan være med 
til at optimere symptombehandlingen af 
sclerosepatienter. På baggrund af undersø-
gelsen konkluderer forskerne, at der bør være 
mere fokus på balanceproblemer, spasticitet 
og depression (ved attakvis sclerose) og på 
spasticitet, lammelser og smerte (ved pro-
gressiv sclerose). 
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Donationen skal gå til en tilbygning, som længe har stået 
højt på ønskesedlen på hospitalet: Hospitalets spisestue 
er nemlig ikke bare nedslidt, men også alt for lille til de 
mange patienter og deres pårørende, der kommer på ho
spitalet. Det har hidtil ikke været muligt at skaffe midler 
til tilbygningen, men den bliver nu en realitet pga. den 
flotte donation. 

Direktør for Sclerosehospitalet i Haslev, Brita Løven
dahl, er meget glad og benovet over den store gavmild
hed fra Knud Tang: 

”Det er helt fantastisk. Jeg meget rørt. Tænk, at der 
er et menneske, som er så generøs og som har over
skuddet til at tænke på, hvad han kan gøre godt for 
andre mennesker. Det er en meget stor donation for 
en organisation som vores, og den får helt afgørende 
betydning for en masse mennesker med sclerose i  
Danmark,” siger hun. 

Knud Tang købte Haslev Møbelsnedkeri i 1973, og 
drev det som direktør frem til 2007, hvor han solgte 
størstedelen af virksomheden til en kapitalfond. 

Formelt er pengene doneret til Scleroseforeningen, 
som i samarbejde med Sclerosehospitalernes direktør 
har valgt at bruge pengene på en ny spisestue i Haslev.

Den tidligere ejer af Haslev Møbelsnedkeri, 
Knud Tang, har doneret 5 millioner kroner  
i en helt særlig gave. 

5.000.000 kr.  
stor donation 

http://www.erduokay.dk


Har din sygdom udviklet sig, så du føler, at din arbejds
plads bør vide mere om sclerose? Eller har du et barn, som 
ville ønske, at klassekammeraterne forstod, hvorfor mor 
slingrer lidt en gang imellem? 

Så skulle du måske booke en af Scleroseforeningens 
informatører. 

De er rutinerede oplægsholdere, som alle har sclerose  
og på en meget personlig, men samtidig professionel 
måde tager frivilligt rundt og fortæller om sclerose på alt 
fra social og sundhedsuddannelser til arbejdspladser. 

Book en gratis informatør 

Interesseret? Så læs mere her: www.scleroseforeningen.dk/blad4info 

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

http://www.scleroseforeningen.dk/blad4-info


40 millioner kroner til  
national handlingsplan 

En af Scleroseforeningens helt store mærkesager bliver til virkelighed, 
for nu kommer der endelig en handlingsplan for hele scleroseområdet. 
Scleroseforeningens direktør, Klaus Høm, er stolt og glad og uddeler 

store roser til DF og regeringen for at sætte handling bag ordene. 

AF PETER P. CHRISTENSEN 

Antallet af danskere med 
sclerose er fordoblet på 
mindre end 20 år, og det 

har betydet et stort pres på be
handlingssystemet. Blandt andet 
ses 40 procent af patienterne med 
progressiv sclerose ikke løbende 
af en neurolog, og nogle patien
ter må vente mere end et år på 
at komme på et sclerosehospital. 

”Vi har i dag et sundhedssy
stem, der slet ikke kan håndtere 
det behandlingsbehov, som en 
række meget alvorligt syge men
nesker har. Det er helt uhold
bart,” siger Klaus Høm, direktør 
i Scleroseforeningen. 

Topmøde skabte enighed 

På et stort sclerosetopmøde i 
marts måned var en række poli
tikere med formanden for Folke
tingets Sundhedsudvalg, Liselott 
Blixt (DF), i spidsen enige om, at 
der er behov for en helhedsplan 
for sclerosepatienterne i Danmark 
for at få løst udfordringerne. 

Og den plan kommer nu. Som 
en udløber af finanslovsaftalen 
mellem regeringen og Dansk 
Folkeparti afsættes der nu 40 
millioner kroner til at udarbej
de en national handlingsplan 
for sclerose, som skal føre til et 
generelt løft af området. 

”I dag mangler der sammen
hæng i indsatsen. Der går for lang 

tid med at få stillet dia gnosen og 
komme frem til specialisterne, 
og patienterne skal have hjælp 
til at få et bedre liv og blive ved 
med at kunne arbejde,” siger Li
selott Blixt i den sammenhæng 
til Berlingske. 

Vil sikre højt niveau 

Hun mener ifølge Berlingske, at 
det bør overvejes at centralisere 
behandlingen, så den samles på 
færre end de nuværende 14 ho
spitalsafdelinger for at øge kvali
teten og skabe bedre mulighed for 
forskning i sygdommen. Tilsva
rende skal der arbejdes på at sikre 
et ensartet højt niveau over hele 
landet, når det gælder medicinsk 
behandling og adgang til træning 
og rehabilitering, ligesom der 
også skal være bedre støtte til 
pårørende og børn til sclerose
patienter, vurderer Liselott Blixt. 

Ros fra foreningen 

En national handlingsplan har 
i mange år været en mærkesag, 
Scleroseforeningen har kæmpet 
for, forklarer Klaus Høm. 

”Vi har gennem længere tid 
talt med mange politikere og 
eksperter om de her problemer, 
og det er fantastisk med den 
lydhørhed, som vi har mødt i det 
politiske system, og som nu har 

udmøntet sig i en aftale mellem 
Dansk Folkeparti og regeringen, 
der kan betyde en afgørende for
skel for en patientgruppe, der alt 
for længe har været overset,” 
siger han. 
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Når Grenaa får efterårstrøjen på, når havet bruser, og brændeovnen knitrer i 
de lækre huse med fuld tilgængelighed – ja, så findes det bare ikke bedre... 
Skulle man alligevel være til mere end det, er Djursland spækket med 
attraktioner og fantastisk natur med fuld tilgængelighed. 

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

PRISEKSEMPLER I EFTERÅRET 

3 overnatninger - torsdag til søndag ....................................kr. 1.975,-/988,-* 
Ugeophold med valgfri ankomstdag ...............................kr. 3.495,-/1.748,-* 

JUL OG NYTÅR PÅ NATURSKØNNE DJURSLAND 
Ild i brændeovnen, duften af and og smagen af god rødvin i de 
smukke feriehuse danner en perfekt ramme om den hyggelige 
højtid. I bestemmer selv, hvor længe og hvornår på ugen I ønsker 
at komme. Det er muligt at bestille julemenu, som leveres til 
jeres hus. Kontakt os for nærmere info. 
Pris for en uge over jul eller nytår .....................................  kr. 3.495,-/1.748,-* 
4 overnatninger med valgfri ankomstdag ..................  kr. 2.370,-/1.185,-* 

OPHOLD I 2019 

Se priser på på www.dronningensferieby.dk. 

Ovennævnte priser er for op til 5 personer og inkl. slutrengøring og trådløst internet. 

*Feriebylegat kan søges af medlemmer med sclerose. 

Husdyr er tilladt i flere huse (skal forudbestilles). Linnedpakker og opredning kan bestilles. 

FARVERIGT EFTERÅR I SIGTE

Fantastiske natur-
omgivelser og gennem-

tænkt indretning i de 
dejlige og lyse 

feriehuse 
Peter Jensen, 

Horsens 

8758 3650 

dronningensferieby.dk

RUMMELIGE OG 
FUNKTIONELLE FERIEHUSE 
» Soveværelse med 2 elevations- 
 senge og direkte adgang til   
 badeværelse 

» Badeværelse med gulvvarme,  
 fastmonteret badebænk og   
 flere hæve/sænke funktioner 

» Værelse med udtræksseng  
 (140 cm bred) og en køjeseng  
 ovenover 

» Stue/køkken: Gulvvarme, hæve/ 
 sænke spisebord, køkkenbord 

» Gæstetoilet og gang 

» Terrasse med havemøbler 

» Egen P-plads 

» 6 huse har loftlift (forudbestilles)



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. 

Hvornår er man  
berettiget til  
at få bevilget  
handicaphjælpere? 

 Jeg har primær progressiv sclerose, og som følge 
deraf sidder jeg i kørestol. Jeg skal liftes til alt og 

har kun funktion tilbage i min højre arm, derfor er hjem-
meplejen dagligt hyppig gæst i mit hjem. 

Hvornår er man berettiget til at få bevilget handicap-
hjælpere, og er der en aldersgrænse for denne bevilling. 

 Betingelserne for Borgerstyret Personlig As
sistance (BPA) i henhold til lov om social ser

vice § 96 er, at behovet for hjælp til pleje, overvågning 
og ledsagelse gør det nødvendigt at yde denne sær
lige støtte. Det betyder, at du skal være bevilget man
ge timer til personlig pleje, og at ledsageordningen 
med de 15 timer om måneden ikke er tilstrækkelig. 
Herudover er det en betingelse, at du kan være ar
bejdsleder, det vil sige, at du kan planlægge og til
rettelægge arbejdet for dine hjælpere, lægge vagt
p l a n e r ,  g e n n e m f ø r e  M U S 
(medarbejderudviklingssamtaler), sørge for dækning 
ved hjælperes sygdom og lignende. Selve arbejdsgi
verrollen (udbetaling af løn og lignende) kan over
drages til andre. Det er som sådan ret krævende at 
være arbejdsleder for sit eget hjælperkorps. 

Serviceloven indeholder også andre muligheder 
for udpegning af hjælpere. Helt konkret synes jeg, 
at du skal drøfte din situation med din visitator med 
henblik på at finde den bedste løsning for dig. 

Der er som sådan ingen øvre aldersgrænse for 
denne hjælp. 

Annette Køhler er socialrådgiver 
og har været ansat i Sclerosefor-
eningen siden 1985. Har arbejdet 
i forskellige kommuner og som 
rådgiver i Ældre Sagen. 

Kan jeg selv  
betale for at  
få Ocrevus? 

 Jeg har primær progressiv sclerose, som er i hastig 
forværring. Ocrelizumab (Ocrevus) er nu godkendt 

til sclerosepatienter med primær progressiv sclerose, 
men Medicinrådet synes jo, at det er for dyrt i 
forhold til den forventede effekt. Ved du, om man 
på et privathospital her i landet eller eventuelt i 
Tyskland selv kan betale for behandlingen med 
Ocrelizumab? 

Min situation er, at jeg sidder i kørestol og 
kun har funktionen tilbage i min højre arm, og 
tanken om, at jeg også kan miste den, gør mig 
ærlig talt helt og aldeles panisk. Så derfor er jeg 
faktisk villig til at gøre næsten hvad som helst 
for i det mindste at kunne bruge denne ene arm. 
Scleroseforeningen skriver, at Rituximab − egentlig til 
behandling af leddegigt − til forveksling kemisk ligner 
Ocrelizumab og har været brugt en del år i Sverige til 
behandling af sclerose med god effekt. Tror du, at det 
kunne være en mulighed at blive behandlet med denne 
medicin, da den åbenbart er noget billigere? 

 Det er rigtigt, at de to lægemidler Ocrelizumab 
og Rituximab ligner hinanden i virkningsme

kanisme (Bcellebehandlinger), og begge lægemid
ler er testet mod primær progressiv MS (PPMS). 
Den store undersøgelse med Ocrelizumab (ORATO
RIO) viste effekt mod udviklingen af invaliditet ved 
PPMS, men desværre ikke nok til, at Medicinrådet 
skønnede, at behandlingen skulle godkendes til 

Morten Blinkenberg er special-
læge i neurologi, ph.d. og overlæge  
på Neurologisk Afdeling på  
Rigshospitalet.
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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

behandling af PPMS i Danmark. Efterfølgende ana
lyse af resultaterne fra begge lægemiddelundersø
gelser har dog vist, at specielt yngre mennesker med 
MS, med kontrastopladning på MRscanning, havde 
særlig gavn af behandlingen. Derfor vil man i de fle
ste MSklinikker formentlig bruge blandt andet MR 
til fremadrettet at finde de PPMS-patienter, der kan 
have gavn af Bcellebehandling. 

Du kan spørge om Bcellebehandling af PPMS på 
din lokale scleroseklinik. Jeg kender ikke til, at man 
kan betale sig til behandlingen i Danmark, og kender 
heller ikke specifikke klinikker i udlandet. Rituximab 
er dog et veletableret behandlingsprincip, der bruges 
overalt i verden, også i privat regi.

Hvad er jeg forpligtet til at  
fortælle mit forsikringsselskab? 

 Jeg fik mit første attak den 18. maj 2018 og fik 
beskeden om, at det var sclerosesymptomer. Da 

jeg kun har haft ét attak og derfor ikke har fået en en-
delig diagnose endnu, har I så nogle erfaringer med, 
hvad jeg er forpligtet til at oplyse mit forsikringsselskab? 
Jeg vil nemlig gerne blandt andet have forøget min livs-
forsikring, men ved ikke, hvor meget jeg skal fortælle 
mit pensions-/forsikringsselskab. 

 Såfremt du i et pensionsselskab ønsker at for
øge dine forsikringsdækninger, skal du typisk 

udfylde nogle helbredsoplysninger for at kunne gøre 
dette. Hvis du aktuelt ønsker at vide, hvilke hel
bredsoplysninger der skal udfyldes, skal du henven
de dig til dit pensionsselskab. 

I en helbredserklæring vil du skulle svare sand
færdigt på de spørgsmål, der stilles, så hvis der bliver 
spurgt til bestående lidelser, om du har været til 
lægen eller på hospital i perioden, de spørger til, så 
skal du være ærlig. 

Er du ikke ærlig, så er det muligt, at du får tilbudt 
en forhøjelse af dækningen, som du ikke kunne have 
fået, hvis du havde beskrevet din situation korrekt. 
Men i den sidste ende kan det have været spild af 
penge, da pensionsselskabet ved en anmeldelse vil 
få adgang til dine lægelige helbredsoplysninger. Kan 
de derefter konkludere, at de ikke ville have tegnet 
dækningen, hvis de havde kendt sandheden, så får 
du ingen dækning, selvom du har betalt for den. 

Michael Brøgger er eksamineret assurandør og 
arbejder i Topdanmark som erhvervsassurandør. 
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KLUMMEN 

Om at møde nye  
mennesker med et  
”usynligt” handicap 
” Hvorfor har du stoppet din uddannelse?” 

spørger han og giver mig elevatorblikket. 
Jeg smiler og tager en stor slurk af min 

rødvin, som lå svaret i bunden af glasset. 
Det er ikke spørgsmålet, men alt det usagte, der 

ligger mellem ordene. 
Jeg er jo nyvasket, smilende og ser fuldkommen 

rask og rørig ud, så må det jo være, fordi jeg er en 
useriøs, doven skid, ikke sandt? 

Jeg har nu to muligheder, enten skal jeg lyve, el
ler også skal jeg krænge mit hjerte ud og tale om 
noget, jeg slet ikke har lyst til, med en, der slet ikke 
er interesseret. 

Jeg er som splittet i to, den ene del af mig har lyst 
til at råbe: ”Hvad rager det egentlig dig? Hvordan 
mit liv er, har intet at gøre med, hvad vi to skal bruge 
hinanden til om lidt, så glem det!” 

Den anden del af mig har lyst til at få ham til at 
skamme sig, ligesom jeg synes, at alle, der dømmer 
folk på grund af deres udseende, hudfarve, religi
on, seksualitet eller spisevaner og så videre, skulle 
skamme sig. 

Måske begynde at græde, imens jeg fortæller ham 
ærligt og råt om alle de dage, hvor jeg har så mange 
smerter, at jeg er bundet til mit hjem, om dagene, 
hvor jeg har lyst til at give op og græder om kap med 
min mor i telefonen. 

Jeg kan derefter vise ham mærkerne og arrene fra 
ting, jeg er faldet over eller gået ind i, mine krykker i 
gangen og min kasse med forbindinger og støttebind 
under sengen, til når dele af min krop uden varsel 
står af … 

Men det ville ikke være særlig rart, vel? Hverken 
for mig eller nogen anden. 

Jeg kan da godt tage mig selv i nogle gange at 
tænke, at jeg er lidt af et røvhul ved ikke at sige noget, 
især hvis jeg kan mærke, at en person begynder at 

blive glad for mig (eller dele af mig). 
Lidt ligesom at sælge en computer på dba.dk som 

ny, selvom den i virkeligheden er ti år gammel og 
mangler halvdelen af tasterne. 

”Ups undskyld, havde jeg ikke sagt det?” 
På den anden side er min sygdom noget, der for 

mig er meget privat, og bestemt ikke noget, jeg har 
lyst til at tale med hvem som helst om. 

Og jeg vil mene, at det er meget normalt, at man, 
når man møder et nyt menneske, holder lidt igen 
med hverdagsinformationerne. 

Ligesom mange mennesker lige putter lidt foun
dation på de mørke rande under øjnene, når de skal 
møde nye mennesker, eller et par kyllingefileter i 
bh’en for at vokse et par centimeter på selvtillids
kontoen. 

Jeg gider da heller ikke fortælle om alle mine andre 
trælse sider, når jeg møder en, der er pæn. 

”Hej, jeg er virkelig stædig, bærer nag for evigt, 
græder over alting, og jeg smasker helt vildt, når jeg 
spiser slik, skal vi være kærester?” 

Hvorfor skulle jeg dog det, hvorfor skulle vi dog det? 
Og hvordan kan man undgå det, når det har vendt 

ens liv fuldkommen på hovedet og fylder alt! 

Sarah Haarby Hansen 
beskriver sig selv som en 
grøntsagsspisende dyreret-
tighedsaktivist bosiddende 
på Vesterbro.
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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. 

 Lise Agerskov Madsen
 Michael Nissen
 Dorte Larsen 
 Helle Gry Pedersen
 Julie Sigsgaard
 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 social-
rådgiveren fra dit område – oftest inden for få dage. Social-
rådgiverne kan også kontaktes via e-mail ved at skrive til 
info@scleroseforeningen.dk. Der kan gå 3-4 dage, før du får 
svar på e-mail. I forbindelse med ferieperioder eller sygdom 
kan der gå længere tid. 

Joan Vang  
Formidler også kontakt  
til psykologen
 Marian Susse Knudsen
 Inger Johnsen
 Mette Mathiasen
 Dorrit Due 
 Lotte Rørstrøm

 Annette Køhler 
 Louise Flensborg 
 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 ringer 
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



ANNONCE

Er det ok, at du er generet af 
din dropfod? 

Med fokus på individuelle og optimale løsninger har vi en helt  
ny generation af dropfodsskinner, der netop kan afhjælpe din type 
dropfod optimalt. Ingen dagligdag eller dropfod er ens – derfor er  
vi også eksperter i energilagrede kulfiberskinner, skinner til bilkørsel  
og computerstyrede elektriske dropfodsstimulatorer FES. 

Bandagist Jan Nielsen – En verden fuld af muligheder 

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

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

Revision, regnskab og 
økonomisk rådgivning

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

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

God pleje af kroppen 
i alle livets faser 

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

Klik ind på 

www.dengodepleje.dk

få mere info om kundeklubben 
og få dækket dit plejebehov 

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

MEDLEM af Den Gode Plejes kundeklub – 
TILMELD dig uforpligtende i dag og få adgang til: 
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Følg MS Sagen  på Facebook og del dine forslag,  der giver MS patienter  en bedre hverdag 

• Bedre kendskab til MS 
• Værktøjer som understøtter bedre hukommelse, 

koncentration og planlægning 
• Undervisning i yoga 
Disse projekter er inspireret af forslag fra 
patienter og pårørende. 

MERCK
støtter
MS sagen

“Jeg ønsker,  
at flere 

forstår MS”
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