
ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN
AUGUST-SEPTEMBER 2012

UNDERMINERING AF DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED. SIDE 6
Scleroseforeningen om reform af fleksjob og førtidspension: »En falliterklæring«. 

VALG I SCLEROSEFORENINGEN. SIDE 21
Du kan stille op til en lang række poster. Bliv klogere på hvilke.

I SKOLE MED SCLEROSE. SIDE 12
Marie Louise fortæller om at fighte sig gennem skoleårene med sclerose.



2 3

Indhold

BøRN med 
sclerose

4 KORT NyT

6 EN UNDERMINERING AF DET RUMMELIGE  
 ARBEJDSMARKED

8 STREGKODER BETyDER BEDRE SAMLET  
 RESULTAT

12 TEMA: SCLEROSE OG SKOLE
 Mød to skolelever – og en neuropsykolog

19 TEMAMøDER I HELE LANDET:  
 NyESTE FORSKNING I SCLEROSE

21 EJ BLOT TIL PyNT 
 Formanden om næstformanden og omvendt – og fire udvalgsformænd

24 NyE DANSKE OPDAGELSER OM MEDICINS  
 VIRKNING PÅ SCLEROSE

26 USIKKERHED OM BETALING  
 AF GANGPILLE

Redaktion og ekspedition Scleroseforeningen, Mosedalvej 15, 2500 Valby. 
Telefon 3646 3646 Telefax 3646 3677 Gironummer 300 04 27 E-mail info@scleroseforeningen.dk  
Hjemmeside www.scleroseforeningen.dk Chat Kodeord til chatten er »sclerose«. 
Redaktion Mette Bryde Lind (ansv.), mli@scleroseforeningen.dk, Peter Palitzsch Christensen,  
pch@scleroseforeningen.dk (red.), Erik Jensen, eje@scleroseforeningen.dk,  Gitte Rudbeck,  
gru@scleroseforeningen.dk, Lotte Bach Hansen, lha@scleroseforeningen.dk, Kitt Kragelund,  
kkr@scleroseforeningen.dk E-mail til redaktionen red@scleroseforeningen.dk
Layout og grafisk produktion Datagraf Oplag 55.000 Tryk Stibo Graphic, Miljøcertificeret efter ISO 14001.   
MagaSinet Næste nummer udkommer medio oktober 2012. Forside Søren Østerlund. 
Annoncesalg Preben Schlichting, tlf. 3678 3378 / 2562 8460. Deadline for annoncer i næste blad: 15. september 2012. 
 Scleroseforeningen Scleroseforeningen er en privat, sygdomsbekæmpende organisation, der arbejder for 
indsamlede midler. Foreningen har ca. 60.000 medlemmer og bidragydere samt omkring 1.000 frivillige.  
Protektor Hendes Majestæt Dronningen. Medlemskab af Scleroseforeningen Personligt medlemskab 250 kr. 
årligt. Familiemedlemskab 380 kr. årligt. Hovedbestyrelse Formand Christian L. Bardenfleth, tlf. 3948 8263,  
e-mail: chb@zacco.dk. Næstformand Ulla Wæber, tlf. 4369 1409, e-mail: uaw@pc.dk. 
Direktør Mette Bryde Lind. Sclerosehospital Ry, tlf.8689 1011, ry@sclerosehospital.dk, og Haslev,  
tlf. 5631 2060, haslev@sclerosehospital.dk Direktør Brita Løvendahl Dronningens Ferieby  
Leder Birgitte Kragelund, tlf. 8758 3650, e-mail post@dronningensferieby.dk

De fleste danskere forbinder sygdommen sclerose med 
et ældre menneske i en kørestol. Her bliver sygdommen 
meget synlig. De færreste tænker på, at sclerose i høj 
grad er ungdommens sygdom. Diagnosen stilles oftest i 
aldersgruppen 25-40 år, og på det tidspunkt har de fleste 
levet flere år med forskellige symptomer på sygdommen.
I de seneste måneder er der så også kommet fokus på 
børnene, og derfor er Scleroseforeningen i fuld gang med 
at analysere og planlægge et forstærket beredskab og 
et langt bedre udbygget tilbud til børn med sclerose og 
deres forældre. For også danske børn får stillet diagnosen 
multipel sclerose. Hidtil har det været meget få børn, 
som har fået stillet diagnosen, men antallet giver ikke det 
rette billede af sygdommens udbredelse blandt børnene. I 
øjeblikket er 15 børn under 15 år i behandling for sclerose, 
men én af verdens førende eksperter på emnet børn og 
sclerose, den canadiske børneneurolog Brenda Banwell, 
sagde i et interview i det sidste nummer af Magasinet, at 
der formentlig er langt flere danske børn med sclerose. 
Hendes bud er, at mellem tre og 10 procent af alle, som 
får sclerose, er under 18 år. 

Såvel den canadiske ekspert og danske sclerose-
læger peger på behovet for, at børnelægerne bliver bedre 
til at tage sygdommen mere i betragtning i deres arbejde. 
Mange børnelæger har ingen erfaring med sclerose, og 
derfor tænker de den ikke ind i deres arbejde. 

Vigtigheden af at behandle sclerose så tidligt som 
muligt bliver oftere og oftere understreget af læger og 
andre eksperter på sygdommen. Også derfor er det vigtigt, 
at alle har fokus på sclerose hos børn og unge. 

I Scleroseforeningen har den nye viden om børn 
og sclerose også været en brat opvågning. Foreningens 
psykologer og socialrådgivere er parat til at hjælpe og 
rådgive, også børn med sclerose samt deres forældre.

Vi har arbejdet med grupper af børn, hvis forældre 
har sclerose, men der har ikke været det store fokus på 
børn, der selv har sclerose. Det er simpelthen ikke et 
scenarie, der er tænkt så meget i. Det gør vi noget ved 

Leder
Af Christian L. Bardenfleth, formand for Scleroseforeningen

nu. Vi har i foreningen besluttet en ekstraordinær og højt 
prioriteret indsats for at ruste os til at hjælpe og rådgive, 
når sclerosen holder sit indtog blandt børn.

Inde i bladet fortæller to 15-årige piger med 
sclerose om deres tilværelse med sygdommen. Det er 
konkret og tydelig dokumentation af behovet for, at alle 
relevante instanser samarbejder om at hjælpe de børn 
og unge, som skal leve med sclerose. I de planer for den 
intensiverede indsats på området, som bliver forelagt 
foreningens hovedbestyrelse den 29. august, er netop 
samarbejde på tværs mellem involverede parter da også 
et centralt punkt. Foreningen kan gøre meget på egen 
hånd, når det gælder vores psykologer og socialrådgivere 
med særlig indsigt i sygdommen. Alligevel er der behov 
for, at alle gode kræfter slutter kreds om de børn, som får 
sygdommen. Vi vil gerne have skole, fysioterapeut, sagsbe-
handler, støttepædagog osv. med i samarbejdet. Kun på 
den måde kan vi i fællesskab tilbyde den bedste, helheds-
orienterede hjælp og støtte til børn og deres forældre. 
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Scleroseforeningen tror på og arbejder for bedre behandling af mennesker med 
sclerose. Vores mål er at komme sclerose til livs. Indtil det lykkes, vil vi bakke alle 
op, der har sclerose, så sygdommen bliver til at leve med. Derfor er testamenta-
riske gaver en uvurderlig støtte til vores arbejde. 

Betænker du Scleroseforeningen som legatar eller arving, støtter du 
fremtidens scleroseforskning og den nødvendige støtte til alle med sclerose og deres 
pårørende. Vi er meget taknemmelige for alle beløb – uanset beløbets størrelse. 

Du er velkommen til de informationsmøder, som vi afholder i samarbejde 
med ADVODAN. På møderne bliver Arveloven gennemgået, og du har mulighed 
for at stille spørgsmål. Du kan tilmelde dig møderne på 36 46 36 46 eller på mail 
til Karin Wikke: kwi@scleroseforeningen.dk. Af hensyn til serveringen skal tilmel-
dingen ske en par dage før arrangementet. Der er fri entré. Læs mere: sclerosefor-
eningen.dk under »støt os«.

Kongsøre Skov, Odsherred. Boot Camp! De ydre rammer var sat af Sclerose-
foreningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred, og manden 
bag Boot Campen, Leif Balle, har mangeårig ledelseserfaring i militæret og 
er aktiv i Scleroseforeningen. Det blev en dag for både børn og voksne med 
blandt andet spænding, grin, musik, lidt konkurrence og god bålmad, der 
blev tilberedt løbende. Ruten lå i handikapvenligt terræn og var af begrænset 
længde med stop undervejs, så alle oplevede at kunne være med, med eller 
uden gangredskab. Lise Hansen, der har sclerose og er medlem af Lokalafde-
lingens bestyrelse, opfordrer endnu flere familier til at deltage i arrangemen-
terne i lokale sammenhænge.

Kort Nyt

      

Støt fremtiden

BOOT CAMP foR fAMiliER

RYK - Rygmarvsskadede i Danmark

 

ON THE ROAD AGAIN  
EFTER EN RYGMARVSSKADE

Foreningen RYK – 
Rygmarvsskadede i 
Danmark har netop udgivet 
en portrætbog med fokus 
på BILEN. Bilister med 
bevægelseshandicap vil blive 
inspireret, og professionelle 
kan hente menneskelig 
indsigt og nyttig viden i ON 
THE ROAD AGAIN.

Formand for Danske 
Handicaporganisationer, 
Stig Langvad, giver disse ord 
med på vejen: »Bogen er 
smækfyldt af livsbekræftende 
eksempler på, hvordan bilen 
kan skabe og styrke identitet 
trods voldsomme foran-
dringer i livet. Variationen 
spænder fra den praktiske 
bil, tekniske finesser, 
drømmebilen, fartglæde, 
særlige aggregater, styling 
og ikke mindst glæden ved 
de muligheder, bilen giver 
i hverdagen. Jeg er sikker 
på, at bogen inspirerer rigtig 
mange af Danmarks knap 
20.000 bilister med bevægel-
seshandicap. Også i landets 
kommuner vil bogen være en 
øjenåbner«.

Bogen koster 100 kr. og 
stilles via ryk.dk eller hos 
Dansk Handicap Forbund  
på tlf. 3929 3555. 

Ny bOG:  

ON THE
ROAD 
AGAiN

NY BOG OM SCLEROSE 
AF SCLEROSEPATIENT
Anne-Kirsten Brønserud, der fik konstateret sclerose for knap ti år siden, har 
skrevet bogen »Rundt om sklerose« med undertitlen »ernæring, alternative 
behandlinger og sund håndtering af udfordringerne«.

Da Anne-Kirsten Brønserud fik konstateret sclerose var diagnosekriterierne 
for sygdommen stadig sådan, at man skulle have to attakker før man kunne få 
medicin. Men den besked ville den i dag 57-årige kvinde ikke lade sig spise af med.

Bogen »Rundt om sklerose. Ernæring, alternative behandlinger og sund 
håndtering af udfordringerne« er udgivet på forlaget Books on demand og tager 
både fat på emner som belastning med kemikalier, fødevareintolerance, sclero-
sedæmpende kost og bevægelse og motion ved sclerose, men også hvordan man 
arbejder sig gennem krisen, når man får en sclerosediagnose, og hvordan man 
skaber livsglæde.

yderligere info på www.rundtomsklerose.dk

HUSK VOKSENTRæF 14.-16. SEPTEMBER  I DRONNINGENS FERIEBy I GRENÅ 
Læs mere på facebook her:  http://www.facebook.com/#!/groups/307010248039/
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Hovedpunkterne i aftalen er: 
•  Ingen førtidspension til folk under 

40 år, medmindre de ingen 
arbejdsevne har overhovedet

•  Koordineret, individuel hjælp 
(i form af femårige ”ressour-
ceforløb”) til folk under 40 
år for at blive hjulpet ind på 
arbejdsmarkedet

•  Fleksjob bevilges max. fem år ad 
gangen til folk under 40 år og ved 
første fleksjobbevilling for folk over 
40 år

•  Fleksjob åbnes for personer med 
stærkt begrænset arbejdsevne 
(ned til 2 timer ugentligt)

•  Største tilskud gives til fleks-
jobbere med laveste arbejdsevne 
og laveste løn 

Nuværende førtidspensionister 
berøres ikke af ændringerne. Det 
samme gælder nuværende fleks-
jobbere, der dog overgår til den nye 
ordning ved jobskifte eller jobtab.

Aftalen minder i hovedtræk 
om regeringens udspil fra foråret. En 
betydningsfuld ændring er, at ledig-
hedsydelsen for fleksjobvisiterede 

ikke begrænses til to år, sådan som 
der var lagt op til i det oprindelige 
udspil. Når reformen vil være fuldt 
indfaset i år 2020, forventes den at 
forbedre de offentlige finanser med 
1,9 mia. kroner.

Arbejdsmarkedsordning eller 
social ordning – kan det ikke 
være ligegyldigt?
»Nej, det er bestemt ikke ligegyl digt, 
 at der nu lægges op til, at fleks-
jobordningen skal være en trangs-
bestemt social ydelse i stedet for den 
beskæftigelsesmæssige kompensati-
onsordning, den oprindeligt var tænkt 
som«, lyder det indigneret fra Bente 
Røttig, der er ledende socialrådgiver i 
Scleroseforeningen.

»10-12 år har vi brugt på at 
skabe et rummeligt arbejdsmarked, 
der faktisk forstod, at fleksjobbere var 
en værdifuld arbejdskraft i de timer, 
de kunne være på arbejdspladsen. Da 
ordningen i sin tid blev indført, var det 
derfor afgørende for alle parter, at der 
med fleksjob var tale om almindelige 
jobs på særlige vilkår. Derfor var det 
også en forudsætning, at fleksjob-

berne havde minimum en tredjedel af 
deres arbejdsevne i behold, så det var 
et reelt stykke arbejde, de udførte for 
arbejdsgiveren.«

»Men hvad sker der så nu? 
Lige pludselig rubriceres fleksjobbere 
som nogle, der »bare« er på overfør-
selsindkomst og skal have mindst 
muligt. Glemt er det oprindelige 
formål, der var at sikre, at personer 
med en nedsat arbejdsevne kunne 
bevare en tilknytning til arbejdsmar-
kedet og et forsørgelsesgrundlag 
på nogenlunde lige vilkår med 
deres raske kolleger. Fleksjobberen 
gøres i stedet til et »socialt tilfælde« 
og fleksjobordningen til en social 
ordning, hvis væsentligste mål er at 
give fleksjobberen noget at leve for, 
og ikke af, for nu at bruge noget af 
den retorik og det spin, beskæftigel-
sesministeren har brugt i sit forsøg 
på at »sælge« reformen som en 
redningsaktion og dække over de 
forringelser af indkomsten, den vil 
medføre for de berørte.«

»Hvor det offentlige tilskud 
tidligere blev udbetalt som en 
kompensation til arbejdsgiveren 

for de timer, fleksjobberen ikke 
kunne arbejde, gives tilskuddet nu til 
fleksjobberen, som selv skal hente 
sin ydelse ovre på kommunen efter at 
have fået modregnet det antal timer, 
han »reelt« har arbejdet, og som han 
som noget nyt selv skal forhandle 
sig frem til med arbejdsgiveren. Det 
bringer selvsagt fleksjobberen i en 
helt anderledes sårbar og stigmatise-
rende position«. 

Er det ikke kun sundt, at 
fleksjobbere nu også får et 
økonomisk incitament til at 
arbejde mere?
»Hele reformudspillet hviler på den 
besynderlige antagelse, at folk helst 
arbejder så lidt som muligt. Hvorfor 
tror man dog, at syge skulle adskille 
sig fra raske på det punkt?! Arbejde 
er mindst lige så betydningsfuldt 
for folk med en nedsat arbejdsevne, 
måske endda mere, for det er en 
stor sorg at miste sin arbejdsevne i et 
samfund som vores, hvor vi ér vores 
arbejde«.

»Mennesker med sclerose vil 
helst arbejde så normalt og så meget 
som muligt, og de arbejder så meget, 
de overhovedet kan. Det ser vi gang 
på gang af de livsvilkårundersøgelser, 
vi foretager blandt vores medlemmer 
med sclerose. De viser, at stadig 
flere medlemmer med sclerose er 
i ordinær beskæftigelse, selv om 
medlemsskaren som helhed bliver 
ældre, og det kan vi jo blandt andet 
takke de medi cinske forbedringer 

for. De viser også, at antallet af 
medlemmer på førtidspension er 
raslet ned proportionalt med, at 
antallet af fleksjobbere er steget.« 

»Vi har lige fået livsvilkårun-
dersøgelsen fra 2012, og af den får vi 
endnu engang bekræftet, at fleksjob 
er en ordning, der har gjort det 
muligt for rigtig mange at bevare en 
tilknytning til arbejdsmarkedet. Hele 
48% af dem, der er i arbejde, har et 
fleksjob. Fleksjob har været en stor 
succes. Selv for vores medlemmer, 
der har en fremadskridende sygdom. 
Det er derfor uforståeligt, at politi-
kerne nu begræder den«.

Er det ikke kun rimeligt, 
at førtidspensionister og 
fleksjobbere også spænder 
livremmen ind i krisetider?
»Så vil jeg spørge dig: Hvordan 
mærker du krisen? Hvor må du 
spænde livremmen ind? Jeg mærker 
den ikke. Kun i form af lave renter 
og skattelettelser! Det er en myte, at 
vi alle skal spænde livremmen ind. 
Dem, der bliver bedt om at spænde 
livremmen ind, er dem, der har aller-
mindst, og som nærmest skal spise 
deres egen hale. Førtidspensionister 
og fleksjobbere skal inden for deres 
egne rækker spare flere milliarder! 
Det er en falliterklæring for vores 
solidaritet, for vores velfærds-
samfund. Det er jo netop i en tid, hvor 
der er krise, at et velfærdssamfund 
skal bestå sin prøve!«.

Endnu kun et stykke papir
Bente Røttig understreger, at der 
endnu kun er tale om en politisk 
aftale. Selv om regeringen med 
aftalen med Venstre, Det Konser-
vative Folkeparti og Liberal Alliance i 
princippet har sikret sig et flertal for 
hovedlinjerne i sit reformudspil, er 
aftalen på nuværende tidspunkt kun 
et stykke papir med en aftaletekst. 
Forude venter arbejdet med at 
finde ud af, hvordan aftalen skal 
føres ud i virkeligheden. Der skal 
først laves et udkast til et lovforslag, 
som i overensstemmelse med den 
demokratiske høringsproces skal i 
udvalgsbehandling og sendes i høring 

hos en lang række parter, LO, DA og 
de forskellige handicaporganistioner 
– heriblandt også Sclerosefor-
eningen. Lovforslaget skal behandles 
tre gange i Folketingssalen, før det 
kan vedtages. »En underminering  

af det rummelige  
arbejdsmarked«

regeringen indgik kort før sommerferien en aftale med Venstre, 
de Konservative og liberal Alliance om en reform af førtidspension 

og fleksjob. »en falliterklæring«, lyder dommen fra scleroseforeningens 
ledende socialrådgiver

Af Gitte Rudbeck, journalist

HVAD BETyDER  
REFORMEN FOR DIG?
På Beskæftigelsesministeriets 
hjemmeside kan du læse, hvad 
reformen betyder for dig, hvis 
du er førtidspensionist, hvis du 
er i fleksjob, eller hvis du er på 
ledighedsydelse:

Læs mere:
www.bm.dk

HVEM ER DEN NyE 
FøRTIDSPENSIONIST?
Med indførelsen af femårige 
»udviklings-« eller »ressour-
ceforløb« kan folk under 40 
år som udgangspunkt ikke få 
førtidspension, medmindre de 
ingen arbejdsevne har overho-
vedet at »udvikle« på. Da fleksjob 
samtidig åbnes for personer med 
en arbejdsevne på helt ned til to 
timer om ugen, er spørgsmålet, 
hvem den nye førtidspenisonist 
er? »Skal man i fremtiden være 
sengeliggende for at få tilkendt 
en førtidspension eller hvad?«, 
spørger Scleroseforeningens 
ledende socialrådgiver Bente 
Røttig.
I aftalen hedder det, at alle, der 
deltager i et ressourceforløb, som 
udgangspunkt skal have samme 
ydelse, som de modtog inden 
ressourceforløbet. Er man på 
kontanthjælp, vil man således få 
en ydelse på kontanthjælpsniveau 
i løbet af ressourceforløbet. Er 
man derimod på sygedagpenge, 
vil man få en ydelse på det noget 
højere sygedagpengeniveau. Men 
kun inden for den varigheds-
begrænsning, der gælder for 
modtagelsen af sygedagpenge, 
og som er 12 mdr. Derefter vil ens 
ydelse falde til kontanthjælps-
niveau. »Det åbner jo reelt for, 
at unge, der tidligere ville være 
berettiget til en førtidspension, i 
årevis vil kunne holdes på lavest 
mulige ydelse, indtil de bliver 40 
år!«, siger Bente Røttig, der hilser 
målsætningen om en helheds-
orienteret indsats velkommen, 
men peger på nødvendigheden 
af at begrænse kommunernes 
mulighed for at lade det ene 
ressourceforløb følge det andet.

FLEKSJOB 
AFTALE:



Gå for en verden uden sclerose - dine skridt tæller

Tag familie og venner med til en festlig dag og en smuk gåtur 
i en god sags tjeneste. Overskuddet går til Scleroseforeningens 
arbejde inden for forskning, information og patientstøtte.

Søndag den 9. september 2012 kl. 11.00 - 14.00 i Valbyparken

Læs mere og tilmeld dig senest den 5. september på www.mswalkandtalk.dk

Gå med i Valbyparken den 9. september og gør en forskel.

www.mswalkandtalk.dk

stregkoder betyder bedre samlet resultat
Fokusmåned:

Scleroseforeningens fokusmåned i 
maj, som primært drejer sig om at 
samle penge ind til sclerosearbejdet, 
bød på et nyt element, som gav 
løfter for fremtiden. Det var salg af 
stregkoder i Rema 1000 butikkerne, 
og det blev gennemført for at afprøve 
ideen. I alt blev der solgt for 200.000 
kroner stregkoder i Rema-butikkerne, 
så der er spændende perspektiver i at 
udbrede denne ide til flere butikker. På 
den måde kan kunderne støtte sclero-
searbejdet, når de handler ind, selv om 
de ikke har småpenge i lommen.

Ved redaktionens slutning 
forelå ikke et endeligt resultat for 
byttepengeindsamlingen. Resultaterne 
fra de foreløbige indbetalinger fra 
lokalafdelingerne viser ikke noget 
entydigt billede. Nogle steder har årets 
bytepengeindsamling givet mere end 
sidste år, andre steder mindre. 

Den største fremgang 

tilkommer nok lokalafdelingen i 
Viborg. Her puttede en anonym person 
5.000 kroner i indsamlingsbøtten 
ledsaget af en seddel følgende tekst:

»At samle ind til en god sag er 
det bedste jeg ved, især når indsam-
lingen er til Scleroseforeningen. Tænk 
på Jacob her fra Rødkærsbro - du er 
så hårdt ramt af sclerose, at du har 
meget svært ved at gå, alligevel går 
du rundt fra butik til butik og sætter 
sparebøsser op i Bjerringbro og 
Rødkærsbro. Der findes ikke mange 
af din slags, du kæmper dig videre 
trods din svære sygdom. Jeg vil gerne 
give 5000,- kr. til forskning, som jeg 
håber kan hjælpe dig og mange andre 
med sclerose. Held og lykke med 
indsamlingen.«

Med de 200.000 kroner fra 
stregkodesalg og en pæn donation fra 
Ladywalk-arrangørerne i lighed med 
sidste år, hvor Scleroseforeningen 

modtog 200.000 kr., vil det økonomiske 
resultat af fokusmåneden formentlig 
overstige sidste års resultat på ca. 1,5 
mio. kroner.

Tidligere har en oplys-
ningskampagne været integreret i 
byttepengeindsamlingen, men på 
baggrund af erfaringer og gode råd 
er de to ting blevet skilt ad. Derfor 
var der ikke specielle budskaber 
på indsamlingsbøtterne osv., men 
sideløbende med den rene indsamling 
forsøgte foreningens kommunikati-
onsfolk at få nyheder og information 
om sclerose frem i medierne. Her 
gav informationen om en markant 
stigning i antallet af danskere med 
sclerose startskuddet til en lang 
række artikler i aviserne og indslag i 
de elektroniske medier.  På den måde 
blev indsamlingen ledsaget af stor 
opmærksomhed på sygdommen. 

Teva Denmark a/S
Parallelvej 12   2800 Kgs. lyngby
Telefon: 44 98 55 11
Mail: neuroscience.denmark@tevapharm.dk

live
 your 
    life

Teva Denmark har lanceret en app til dig, 
som tager daglig injektion. 

Min Ms app

•	 Viser	dig,	hvor	du	skal	injicere	i	dag

•	 Sender	en	sms,	når	det	er	tid	til	
 dagens injektion

•	 Giver	mulighed	for	at	indtaste	
	 og	følge	dit	velvære	–	humør,	
	 træthed,	smerter,	hudirritation

•	 Giver	dig	info	om	medicinen,	
 bivirkninger, opbevaring, 
 injektion osv.

Du	kan	få	informationsfolderen	
udleveret med din adgangskode 
hos	din	MS-sygeplejerske	på	din	
lokale klinik.

Min Ms 
en ny aPP Til Dig Der 
Tager Daglig injeKTion
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FORSKNING OG BEHANDLING
Myter og fakta 
om at følge sin behandling 

FAKTA OM MS

Hvorfor tager det  
tid at stille en diagnose?

side 6
side 22

Hvilke rettigheder har jeg?
Spørgsmål og svar om ens 
rettigheder som MS-patient 

Motivation sætter livet i bevægelse
Hvad er motivation, og hvordan 
kan man øge den? 

For dig som lever med sklerose

MS-magasinet henvender sig til dig, der har MS eller 
har nogen med MS i din omgangskreds. 

På www.multipelsklerose.dk fi nder du mange informationer og 

fakta om MS, reportager om andre mennesker med MS samt 

interview med MS specialister. Du kan også stille et spørgsmål 

til MS eksperten og følge bloggernes hverdag på MS-Bloggen.

For dig som 
lever med

Bestil et gratis MS Magasin på 
www.multipelsklerose.dk

Flexbrace® Danmark • Amagerfælledvej 56 a • 2300 København s • tlf.: 46 32 15 61

Se mere om den lille effektive dropfodsskinne på

www.flexbrace.dk

Flexbrace® kan afprøves uden forpligtigelse inden vi laver  
en personlig Flexbrace®

Som skrevet i februarnummeret af MagaSinet har Sclero-
seforeningen fået en dejlig henvendelse fra en velgørende 
fond, som ønsker at uddele et antal legater på 10.000 kr. i 
løbet af 2012 til nogle af vores medlemmer med sclerose. 

Pulje 3 uddeles i løbet af efteråret, og der vil igen være 86 
personer, der kan få glæde af legatet. 

De generelle kriterier, som gælder for legatet, er:

• Legatet kan tildeles Scleroseforeningens medlemmer 
med sclerose, der har betalt deres årlige kontingent til 
Scleroseforeningen 

• Man kan kun modtage ét legat fra fonden i 2012
• Legatet skal kunne være med til at gøre en forskel eller 

give en lettelse i den enkeltes eller familiens livssituation
• Der gives ikke til formål, som det offentlige kan dække 

fuldt ud
• Der vil være mulighed for at få dækket en egenbetaling, 

efter at et offentligt tilskud er trukket fra

• Til formål, som koster meget mere end legatet på 
10.000 kr., kan dette kun støttes efter vurdering af 
medlemmets mulighed for supplerende egenbetaling

• Der gives ikke legat til eksperimentelle behandlinger 
eller behandlingsrejser til udlandet

Formålet, der nu kan søges til, vil være hjælpemidler eller 
behandlingsredskaber m.v., som ikke kan bevilges fuldt ud 
af det offentlige.
(se mere på www.scleroseforeningen.dk/legater, hvor 
du kan downloade ansøgningsskemaet til pulje 3.)

Du kan også sende en mail til: info@scleroseforeningen.
dk og bestille et ansøgningsskema. Endelig kan du 
indsende nedenstående kupon, så sender vi dig et 
skema. 

Ansøgningsfristen til denne pulje er: 12. september 2012.

Kupon til fremsendelse af ansøgningsskema vedr. legat fra pulje 3 til: »behandlingsredskaber/hjælpemidler og andre 
redskaber, som kan afhjælpe en funktionsnedsættelse eller lette dagligdagen«. Legatet er på 10.000 kr. – Ansøg-
ningsskemaet skal være os i hænde  senest 12. september 2012. 

Navn: __________________________________________________________________________________________________

Adresse:  _______________________________________________________________________________________________

Postnr./By:  _____________________________________________________________________________________________

Email:  _________________________________________________________________________________________________

Medlemsnr.: ____________________________________________________________________________________________

Indsendes til: Scleroseforeningen, Mosedalvej 15, 2500 Valby

… til et behandlingsredskab, et hjælpemiddel eller andre  
redskaber, som kan lette din dagligdag.  

Nu kan du søge legat …
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Emilie skal i gymnasiet. Bag sig har hun 9. klasses af-
gangseksamen bestået med glans. Uden forældrenes 
støtte og lærernes forståelse for hendes sygdom var det 
dog aldrig gået, mener den 15-årige pige, der har sclerose

12

Skole og sclerose kan være en svær kombination. det sætter  
magasinet fokus på i dette nummer. Vi har talt med to skolepiger, 

der har fået sclerose som børn, og begge er berørt af kognitive van-
skeligheder. men hvor den ene har lutter positive erfaringer med 

skolesystemet, har den anden kun negative

Læs mere om børn, unge og sclerose på Scleroseforeningens  
ungesite www.scleroseforeningen.dk/unge. Her finder du også pædagogiske tips  

til, hvordan lærere kan hjælpe barnet eller den unge i undervisningen

tema

S c l e r o S e

&  S k o l e
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Det var midt i 7. klasse. Emilie var på vinterferie i Sverige 
med sin familie, da hun en morgen vågnede op med en 
lam højrearm. »Vildt underligt!«, husker hun. Tilbage i 
Rødovre begyndte en masse undersøgelser, og kort før 
sommerferien modtag hun diagnosen sclerose. Da var 
hun 13 år.

»Egentlig havde der været en masse optakt til det 
et par måneder før det med armen«, mindes den tidligere 
konkurrencesvømmer: »Jeg svømmede fem gange om 
ugen, og pludselig kunne jeg ikke følge med de andre 
mere og var vildt træt efter træning. Jeg var megaforvirret. 
Mine forældre havde netop givet mig ordre på at slappe 
helt af og glemme alt om svømning, mens vi var i Sverige«.

Der gik ikke mere end et halvt år, før Emilie måtte 
indse, at konkurrencesvømningen tappede hende for 
energi og måtte opgives. Det største tab, sygdommen har 
kostet hende, og som hun stadig kan få et stik i hjertet 
over.

Det største tab
»Mange af dem, jeg gik på hold med og var rigtig gode 
venner med dengang, de svømmer hver dag og er 
fuldstændigt på eliteniveau i dag. Det er lidt hårdt, når 
man kommer til svømmestævner – hvad jeg gør, fordi min 
lillebror svømmer – og ser, hvordan de kommer videre i 
deres liv med noget, de brænder for, og som jeg selv er 
blevet nødt til at sige fra på grund af den her sygdom. Det 
kan nogle gange være virkelig hårdt!«

Konkurrencementaliteten har hun dog stadig i 
behold, og Emilie styrer med vanlig målrettethed mod nye 
mål. Næste mål er studenterhuen. Et mål, hun ser som 
fuldt foreneligt med sygdommen, selvom den indimellem 
laver mentale benspænd for hende.

Masser af forståelse og støtte
Men Emilie har kun oplevet at få al den forståelse og 
støtte, hun har brug for til at kompensere for de kognitive 
vanskeligheder, sygdommen indimellem volder hende. 
Fysisk mærker hun ikke meget til den:

»Kun når jeg har mange lektier eller skal til 

terminsprøve, så kan jeg godt blive stresset, og så får jeg 
sovefornemmelser i mine arme eller ben og bliver helt 
vildt træt«, fortæller hun.

Skole og hjem har samarbejdet om at hjælpe den 
unge pige med at håndtere den øgede følsomhed over for 
stress, som er fulgt med sygdommen, fordi den har gjort 
det vanskeligere for hende at overskue nyt stof og uvante 
situationer.

»Min lærer har altid været rigtig forstående og 
meget interesseret i at vide alt om sygdommen, og 
sammen med min mor sørgede hun for, at jeg fik ekstra 
tid til mine skriftlige eksamener og terminsprøver. Til de 
første terminsprøver i 9. klasse sørgede hun også for, at 
jeg ikke skulle op i alle fag, men kunne vælge de fag fra, 
jeg følte mig mest stresset over. Det var en kæmpe hjælp.«

»Alle, der har en sygdom, der gør, at de ikke kan 
koncentrere sig i lang tid ad gangen, men har brug for en 
pause til lige at koble fra og lade op, har ret til ekstra tid«, 
siger Emilie: »Det siger loven!«

Kan gå helt i sort
»Når vi skal prøve noget nyt, så har jeg svært ved det. Så 
skal jeg først lige have tid til at vænne mig til det. Jeg ved 
egentlig ikke, hvad det er, der sker. Jeg ved ikke, om det 
er min hjerne, der har fået sværere ved det... men altså, 
jeg kan gå helt i sort«, fortæller Emilie og giver et par 
eksempler:

»Jeg kan huske engang i 9. klasse, hvor vi skulle 
øve en ny læseprøve i dansk. Jeg blev helt forvirret og gik 
fuldstændig i sort, fordi vi fik udleveret to stykker papir, for 
jeg var kun vant til et enkelt stykke papir, og jeg kunne slet 
ikke finde ud af, hvad jeg nu skulle gøre. Men min lærer 
lagde mærke til det og hjalp mig stille og roligt i gang.«

Tid til at samle sig
»Jeg gik også helt i sort til fysikeksamen. Det hele kørte 
for mig til at starte med, jeg havde stillet alt op, som 
jeg skulle, men så tabte jeg noget vand, og så tabte jeg 
fuldstændig tråden og kunne hverken huske, hvad jeg ville 
til at sige, eller hvad jeg lige havde sagt«, forklarer hun. 

Det handler om forståelse
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har hun ikke haft attaks og mærker mest sygdommen i 
form af træthed og kognitive vanskeligheder, der træder 
stadig tydeligere frem, efterhånden som der i skolen stilles 
større krav om at kunne arbejde selvstændigt med større 
projektorienterede opgaver. Over for disse krav oplever 
Marie Louise gang på gang at komme til kort.

Svært ved at komme i gang
»Jeg har svært ved at komme i gang, hvis vi for eksempel 
skal lave en analyse med en hel masse punkter. Så går jeg 
helt i stå og kan sidde og bare stirre på opgaveformule-
ringen eller læse den om og om igen, uden at jeg ved, hvad 
jeg skal gøre. Det er, som om der er en kæmpe mur foran 
mig, som jeg ikke kan komme over eller forbi.«

Først er hun blank, men ved nærmere eftertanke 
ved Marie Louise godt, hvad det er for en hjælp, hun kunne 
have brugt i disse situationer, hvor hun blev efterladt som 
en strandet sæl på en strand: Hun havde brug for at blive 
»skubbet i gang«, brug for, »at de stille og roligt havde 
forklaret mig, hvad jeg skulle og måske også havde hjulpet 
mig lidt undervejs«. Men hjælpen udeblev, og Marie Louise 
»fik bare ikke lavet noget og ikke afleveret noget«.

»Det kan også være, at jeg ikke er særlig god til at 
forklare. Folk står hurtigt af, når jeg prøver. Jeg kan ikke finde 
ordene, eller jeg ved ikke, hvilke jeg skal bruge«, siger hun. 

Trætheden fylder mest
Træthed er dog den gene, der har fået teenagepigen til at føle 
sig mest forskellig fra vennerne, og som derfor fylder mest:

»Jeg har en veninde, der engang sagde til mig, at 
uanset hvor meget hun prøver, så kan hun ikke forstå mig. Hun 
prøver og prøver, men hun kan ikke forstå, at jeg kan være så 
træt, at jeg ikke har kræfter til at læse noget, hun har skrevet«.

Træthed er også grunden til, at idræt er hadefaget 
over alle. Et fag, hvor Marie Louise i særlig grad har 
oplevet, at hun ikke kan være med:

»Når vi først havde varmet op, var min energi brugt 
helt op, og jeg kunne bare sidde og kigge på alt det sjove, 
de andre skulle bagefter«.

Interviewet lakker mod enden. MagaSinet spørger, 
om det ikke har været barskt med så meget modgang:

»Det er ikke barskt, det er bare hårdt«, præciserer 
hun og viser, at prisen som årets fighter ikke er tilfaldet 
hende uden grund. 

»Det er noget værre sludder. Det forholder sig lige 
omvendt!«, svarer neuropsykolog Agnete Jønsson 
prompte, da MagaSinet præsenterer hende for myten 
om, at jo før der sker skade på hjernen, desto mildere vil 
følgerne være.

Agnete Jønsson har arbejdet med sclerose 
siden 80’erne og været tilknyttet Scleroseklinikken på 
Rigshospitalet som neuropsykolog siden 1995. Hun 
møder oftest voksne med sclerose, heriblandt mange 
unge under uddannelse. Hun er ikke specialist i børn, 
men er en af de få danske neuropsykologer, måske den 

eneste, der lejlighedsvist har haft børn med sclerose i 
konsultation.

»Jo yngre barnet er, når det bliver ramt af sclerose, 
desto større risiko har det for at få kognitive problemer«, 
slår hun fast og uddyber:

»Hjernen er jo stadig under udvikling hos barnet, og 
det er ikke godt for dens udvikling, når den bliver angrebet 
af en sygdom. Så får den ikke den normale udvikling, som 
den skal have.«

Forskel på børn og voksnes symptomer
»Derfor er der også forskel på, hvilke kognitive vanskelig-
heder børn og voksne med sclerose får. Det er fx meget 
sjældent, at man ser sprogproblemer hos voksne, ud over 
at det kan svært at mobilisere ord, altså hale dem op fra 
hukommelseslageret, når de lige står og skal bruge dem«, 
fortæller hun:

»Men neuropsykologiske undersøgelser viser nogle 
andre typer sprogproblemer hos børn. Børnene kan have 
problemer med sprogopfattelsen og sprogforståelsen, 
fordi sprogfunktionen endnu ikke er færdigudviklet, når 
de rammes. Det betyder, at de kan have svært ved ikke 
bare at finde ordene, men at opfatte sproget, når de hører 

Vær realistisk! Vid, hvad du kan og ikke kan. Sådan lyder neuropsykologs råd til et 
godt skole- og uddannelsesforløb for børn og unge med kognitive følger af sclerose

Nederlag i skolen kan give ar på sjælen

A F  G I T T E  R U D B E C K ,  J O U R N A L I S T

Marie Louise har ikke tal på, hvor mange gange hun har 
læst det syv bind digre værk om Harry Potter, der står sirligt 
på rad og række i bogreolen på pigeværelset i Fåborg:

»Jeg bliver bare så trist, når jeg er færdig med den 
sidste bog, og så begynder jeg forfra på dem«, forklarer 
den 16-årige pige.

Marie Louise har fået besøg af MagaSinet til 
en snak om, hvordan det er at gå i skole, når man har 
sclerose. Men hun får også sat ord på sin passion for 
troldmandslærlingen og for fantasy-genren generelt:

»Det er ligesom en verden for sig, hvor man kan 
lukke sig inde i andres problemer og glemme sine egne. 
Det er det, jeg synes er så fedt ved at læse. Og når det ikke 
er virkeligt, så kan jeg godt klare det«.

Årets fighter
Egne problemer har der været nok af. Derfor fik Marie 
Louise ved skoleårets afslutning en pris som »Årets 
fighter« af klassekammeraterne i 9. klasse på Hjemly 
Friskole.

Prisen – et hvidt stykke cirkelformet karton med 
snirklede, sorte bogstaver på en rød rosetformet baggrund 
– hænger i et bånd på klædeskabet sammen med en fin, 
mintgrøn festkjole. Som et minde om den fælles skoletid, 
der nu er slut.

Mens kammeraterne efter sommerferien starter i 10. 
klasse eller i gymnasiet, skal Marie Louise gå 9. klasse om. 
På en ny skole. For ønsket om at komme væk fra den gamle 
skole er stærkt og får vreden til at vælde frem i hende:

»Jeg har så mange dårlige oplevelser med lærerne 
på den skole«, forklarer hun: »De forstod mig overhovedet 
ikke. Jeg prøvede og prøvede at forklare dem det, når der 
var noget, der var svært for mig, noget jeg ikke kunne, men 
de ville ikke høre på mig: »Sikke noget pjat, Marie Louise! 
Du kan sagtens gå i gang. Kom nu!«, parodierer hun 
vrængende lærerne.

Hensyn til elever
Marie Louise krydser fingre for, at der ved et mirakel 
bliver plads til hende på Fåborgegnens Efterskole. Det vil 
afhænge af et afbud fra en anden elev. Sker det ikke, skal 
hun på en større folkeskole, selvom hun har det svært 
med store steder, der får hende til ”at rende rundt som en 
forvirret høne og stille sig i vejen for alle andre”.

»Men der bliver nok ikke plads til mig. For det er en 
rigtig god skole, der er kendt for at tage hensyn til elever 
med handicap«, siger hun som for at gardere sig mod flere 
skuffelser.

Sclerose som 8-årig
I en alder af bare otte år fik Marie Louise sclerose. Det ene 
øje satte sig fast i øjenhulen, men da det efter nogle uger 
fungerede normalt igen, stoppede undersøgelserne. Først 
fire år og flere attaks senere blev Marie Louise udredt og 
kom i behandling.

Siden hun i slutningen af 2011 skiftede til Tysabri, 

Marie louise skal gå 9. klasse om. Årsag: Manglende forståelse for  
hendes sclerose og et højt sygefravær

A F  G I T T E  R U D B E C K ,  J O U R N A L I S T

»Det er ikke barskt, det er bare hårdt«

Men også i denne situation kom Emilies lærer hende til 
undsætning:

»Altså, han gav mig fem minutter til lige at samle 
mig og prøvede så at hjælpe mig med at samle tråden op 
igen«.
Hvilken hjælp har et barn med sclerose brug for i skolen?
»Man har brug for forståelse! Både fra lærerne og fra 
eleverne eller vennerne. Det er også vigtigt, at man får den 
praktiske hjælp, ekstra tid eller andet, som man har brug 
for. Men det er virkelig, virkelig vigtigt, at ens lærere véd 

noget om sygdommen og forstår, hvad der kan ske med 
eleven i løbet af en time eller til en eksamen på grund af 
sygdommen. Det er vigtigt, at lærerne ved, at eleven kan 
blive stresset og gå i sort, for så kan de hjælpe eleven med 
at komme op og stå igen mentalt og tilbage på rette spor«, 
lyder det fra Emilie.

Emilies mor gik i foråret fem timer ned om ugen i 
arbejdstid for at kunne støtte datteren op til de afsluttende 
eksamener i grundskolen og vil efter sommerferien være 
der til at hjælpe hende godt i gang i gymnasiet. 
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HVAD ER KOGNITION?

Kognition er et samlebegreb, der dækker alle mentale 
funktioner. Det vil sige:

• Koncentration og opmærksomhed
• indlæring og hukommelse
• Tænkning – abstrakt og konkret
• overblik, planlægning og strukturering
• Rum- og retningsorientering
• Sprog

HJEMMESIDE GIVER PæDAGOGISKE TIPS

• På www.børnehjernekassen.dk kan man finde 
konkrete, pædagogiske tips til, hvordan man kan 
støtte og hjælpe børn og unge til at kompensere for 
deres kognitive vanskeligheder.

• Hjemmesiden er målrettet lærere, pædagoger, 
skolepsykologer, UU-vejledere mv., og er udarbejdet 
af Videnscenter for Hjerneskade, som nu indgår i 
Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

det. Og det kan give nogle vældige handicaps i skole- og 
uddannelsesforløbet.«

Udover denne forskel beskrives børn med sclerose 
med samme type kognitive vanskeligheder som de voksne. 
Det drejer sig ifølge Agnete Jønsson hyppigst om:
• Problemer med koncentration og opmærksomhed
• Nedsat mentalt tempo – langsommere tænkning
• Hukommelsesbesvær – svært ved at hente ting op fra 

hukommelselageret
• Problemer med overblik, planlægning og strukturering

Ikke alle børn med sclerose får kognitive vanske-
ligheder. Tallet ligger ifølge Agnete Jønsson meget ensly-
dende på omkring 35% i de stadig flere undersøgelser, der 
foreligger af børn.

Udmattede teenagere
Men for alle mennesker – sclerose eller ej – gælder det, 
at vores opmærksomhed, koncentration og hukommelse 
påvirkes af en lang række andre ting, understreger hun: 
»Er vi trætte, har vi ondt, er vi kede af det eller bekymrede 
over noget, så bliver vi helt naturligt mindre opmærk-
somme og koncentrerede om det, der sker uden for os«.

Mellem 50-70% af børn med sclerose lider af den 
særlige træthed, der kaldes udtræthed, og som gør, at 
deres energi hurtigere opbruges. Det påvirker i høj grad 
barnets skolegang både fagligt og socialt. Men Agnete 
Jønsson understreger:

»Interessant nok har man i en nyere undersøgelse 
af sclerosebørn også fundet, at alvorlig udtrætning er 
hyppigt forekommende blandt raske teenagere, især 
piger. Over 20% af de raske piger led således af alvorlig 
udtrætning, mod 6,5 % af drengene. Det siger noget om, 
hvor udmattende teenagerårene er i almindelighed, og 
følgelig for sclerosebørn i særdeleshed«.

Teenagere med sclerose kommer til kort
Det er svært at være teenager generelt, og for teenagere 
med sclerose kan det være særlig svært. I teenageårene 
forsvinder de ydre voksenstyrede rammer. Også fagligt 
bliver undervisningen mindre voksenstyret og mere 
projektorienteret, og det forventes af barnet, at det kan 
skabe overblik, tænke abstrakt og arbejde selvstændigt. 
Her risikerer barnet eller den unge med kognitive vanske-
ligheder at komme til kort og reagerer måske ved at gå i 
baglås, virke mentalt træt og svær at motivere:

»Netop i teenageårene, for nogle helt op i 20’erne, 
udvikles og modnes de såkaldte eksekutive funktioner«, 
forklarer Agnete Jønsson: »Det er de funktioner, der gør, 
at barnet, efterhånden som det vokser op, bliver mere 
selvstændigt og i stand til trin for trin at løse en opgave 
eller udføre en handling. Det vil sige, at det kan gå i gang 
med en opgave, planlægge og strukturere, hvordan det vil 
løse den, løbende tjekke, om det er på vej mod målet, og få 
afsluttet opgaven«.

»Så er det jo klart, at det kan opleves, som om det 
hele går i sort, når man ikke har udviklet de evner, der lige 

pludselig forventes af én. Det kræver ekstra hjælp og støtte, 
og det kan for nogle være nok. Men det må afhænge af, hvor 
udtalte problemerne er, om barnet eller den unge kan blive 
ved med at følge med i den almindelige skole og måske kan 
fortsætte i gymnasiet. For nogle børn og unge kan det blive for 
svært, og da er spørgsmålet, om de ikke er bedre tjent med et 
andet skoletilbud, hvor de kan få nogle succesoplevelser.«

Men kan undervisningen i den almindelige skole 
ikke tilrettelægges, så der kompenseres for de kognitive 
vanskeligheder, børn og unge med sclerose kan have?

»Jo, og det skal man også altid prøve«, svarer 
Agnete Jønsson og henviser til hjemmesiden Børne-
hjernekassen, der indeholder gode råd til, hvordan 
både skole og hjem kan støtte barnet gennem træning, 
guidning, strukturering af miljøet og kompensation for dets 
vanskeligheder:

»Men det skal kunne lade sig gøre uden alt for 
store omkostninger. Du kan ikke kompensere dig ud af 
alle kognitive vanskeligheder. Du kan med de lette, eller 
på enkelte områder, men vanskeligheder kan nå en 
sværhedsgrad, hvor det er meget, meget svært. Så er det, 
at man skal sænke forventningsniveauet og tilpasse skole- 
og uddannelsesniveauet derefter«, råder hun:

»Jeg har siddet med de her unge piger, som jeg 
har testet og tænkt, at det så ikke godt ud, og karakterne 
var heller ikke gode, men som presset hjemmefra alligevel 
endte med at fortsætte i gymnasiet. Der tænker jeg: Er det 
ikke bare yderligere nederlag og ar på sjælen? Havde det 
ikke været bedre at tage en 10. klasse og få mulighed for 
at fuldføre noget?« 



 

•  Hvad ved vi om baggrunden for,  
at man overhovedet  
får sclerose? 

•  Hvordan udvikler sclerosen sig i de 
forskellige sygdomsfaser? 

• Hvordan behandles sygdommen? 
• Og hvor er forskningen på vej hen?

Der vil være rig mulighed for at stille 
spørgsmål undervejs.
 
Program:
18.30-19.30 Oplæg og spørgsmål 
19.30-20.00 Pause
20.00-20.45 Oplæg og spørgsmål 

Pris:  
50 kr. (for forplejning, som betales kontant 
ved indgangen!!)
Tilmelding senest 2 uger før på  
info@scleroseforeningen.dk samt på  
telefon 36 46 36 46. 
Husk at oplyse: navn, adresse, mailadresse 
og telefonnummer. Der er begrænsede  
antal pladser ved møderne.

TEMA 
MøDER

ScleroSeforeningen indbyder til regionAle medlemsmøder 
i efteråret 2012

TEMA: Nyeste forskning på scleroseområdet.
Vi stiller skarpt på forskning og den  

nyeste viden indenfor scleroseområdet.

Her holder Scleroseforeningen medlemsmøder:

•  Tirsdag d. 4.september 2012, Region Sjælland
	 	Sted: Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk  

v. Lars Kristian Storr
• Mandag d. 17. september 2012, Region Midtjylland. 
 	Sted: Herning Kongrescenter, Østergade 37, 7400 Herning  

v. Peter Vestergaard Rasmussen,
• Torsdag d. 20. september 2012, Bornholm 
	 	Sted: Cafe Hos Casper, Bornholms lufthavn, Sdr. Landevej 2, 3700 Rønne  

v. Karen Schreiber, BEMÆRK MØDET STARTER KL. 19.00
• Onsdag d. 26.september 2012, Region Midtjylland. 
 	Sted: Marselisborgcentret, PP. Ørumsgade 11, 8000 Århus  

v. Peter Vestergaard Rasmussen
• Tirsdag d. 2.oktober 2012, Region Syd
 	Sted:	Rødding Centret (Kultursalen), Søndergyden 15, 6630 Rødding,  

v. Henrik Boye Jensen,
• Onsdag d. 24.oktober 2012, Region Hovedstaden 
  Sted:	Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre,  

v. Finn Sellebjerg
• Tirsdag d. 6.november 2012, Region Nordjylland 
  Sted:	Ålborg Kongrescenter, Europa Plads 4, 9000 Ålborg  

v. Claudia Pfleger
• Onsdag d. 14.november 2012, Region Sjælland 
  Sted: Café E.M.M.A., Marienborgvej 132, 4760 Vordingborg  

v. Lars Kristian Storr
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Ta’ børnene med på efterårsferie!
En god tradition skal jo helst ikke brydes, og derfor inviterer 
Scleroseforeningen igen i år på den traditionsrige efterårsfe-
rieuge (uge 42) for børnefamilier, hvor en af forældrene har 
MS. Med støtte fra bl.a. Foreningen Østifterne har Sclerose-
foreningen igen i år mulighed for, sammen med personalet 
i Dronningens Ferieby, at arrangere en spændende uge for 
børn og voksne i dagene 13. til 20. oktober 2012. Det koster 
stadig kun 1.000 kr. for hele familien!

Læs mere om arrangementet på www.sclerosefor-
eningen.dk/uge42 og læs mere om alle de aktiviteter, du 
og dine børn kan komme til at opleve. 

Hvad skal I selv betale? 
Rejsen frem og tilbage, egen husholdning, lommepenge, 

evt. entréer, energiforbrug i huset samt drikkevarer ved 
fællesarrangementer. Der kan ikke søges legater i Sclero-
seforeningen til opholdet eller til transport. 

Hjælp
Der er ingen hjælperstab til rådighed under opholdet, 
så hvis du har brug for hjælp, skal du huske at bestille 
hjemmepleje i Grenaa i god tid via din egen kommune. 

Tilmelding
Send nedenstående kupon nu, eller ring til Sclerosefor-
eningen på tlf. 36 46 36 46 eller mail til: info@sclerose-
foreningen.dk og bestil et ansøgningsskema. Skemaet 
returneres til Inge Aarslev – enten pr. post eller på:  
iaa@scleroseforeningen.dk senest den 31. august 2012. 

EFtErårSFErIE  
I droNNINgENS FErIEby 2012

JA TAK
Send mig et tilmeldingsskema til “Efterårsferie for børnefamilier 2011”

Scleroseforeningen
Mosedalvej 15
2500 Valby

Sendes til: Scleroseforeningen, Mosedalvej 15, 2500 Valby mrk. “Efterårsferie” 
Jo før jo bedre, dog senest 25. august 2011.

Navn ______________________________________________________

E-mail ______________________________________________________

Adresse _____________________________________________________

Postnr. ________ By ____________________________________________

Tlf.___________ Medlemsnr. ____________

HUSK PORTO

Har du og din familie lyst til at til-
bringe børnenes efterårsferie som en 
rigtig oplevelsesferie med en masse 
aktiviteter i Dronningens Ferieby? 
Scleroseforeningen har igen i år mu-
lighed for sammen med personalet 
i Dronningens Ferieby at arrangere 
en spændende uge, sponsoreret af 
Foreningen Østifterne i dagene 15. 
– 22. oktober 2011. Gå ind på vores 
hjemmeside: www.scleroseforenin-
gen.dk/uge42 og læs mere om alle 
de aktiviteter, du og dine børn kan 
komme til at opleve. Det koster kun 
1.000 kr. for hele familien! 

Hvad indeholder ferien
For de 1000,- kr.  får hver familie 
ét af feriebyens 44 feriehuse samt 

TA’ MED BØRNENE 
PÅ EFTERÅRSFERIE I 
DRONNINGENS FERIEBY

spændende underholdning og akti-
viteter for børn og voksne i løbet af 
ugen. F.eks. er der mulighed for at 
deltage i forskellige konkurrencer, 
kreativt værksted, Cirkus Skunk, 
besøg på brand stationen, Zumba, 
karate, sund mad i børnehøjde, 
mad lavning  med fællesspisning 
og kæmpe Banko.

Hvad skal I selv betale?
Rejsen frem og tilbage, egen hus-
holdning, lommepenge, evt. entréer, 
energi- og telefonforbrug i huset samt 
drikkevarer ved fællesarrangementer. 
Derudover sælger Feriebyen pejse-
brænde, linnedpakker m.v. Der kan 
ikke søges legater i Scleroseforenin-
gen til opholdet eller til transport.  

Hjælp
Du skal selv bestille hjemmepleje 
i Grenaa i god tid via din egen kom-
mune. Der er ingen hjælperstab til 
rådighed under opholdet.

Hvem kan deltage? 
Forældre med MS – par eller enlige 
– med deres egne børn op til 14 år. 

Tilmelding
Send nedenstående kupon nu, eller 
ring til Scleroseforeningen på tlf. 36 
46 36 46 eller mail: info@sclerose-
foreningen.dk og bestil et ansøg-
ningsskema, som du returnerer 
til Inge Aarslev senest den 25. 
august 2011.
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Send mig et tilmeldingsskema til »Efterårsferie for børnefamilier 2012«
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Foreningen har to formål med touren. Hovedformålet er 
at lave en opfølgning på ScleroseTour 09, hvor foreningen 
landet rundt tjekkede handicaptilgængeligheden i det 
offentlige rum. Under ledelse af Jens Holst, som under 
stor mediebevågenhed kørte fra Skagen til København i 
kørestol som en del af touren i 2009, sætter Sclerosefor-
eningen nu politikere og lokale medier stævne for at se, 
om kommunerne har formået at rette op på de mangler, vi 
stødte på i 2009.

Samtidig afvikler Scleroseforeningens lokalafdelinger 
landet over en smiley-kampagne, som har fokus på 
butiksmiljøet. Kampagnens slogan er »Yes, vi kan 
komme ind!« og bevæbnet med klistermærker med 
dette budskab drager lokalafdelingerne gennem landets 
gågader for at pryde de butikker, hvor de kan komme ind, 
med en smiley. 

Programmet for ScleroseTour 12 er som følger:

Søndag den 16.9:  
Skagen (eftermiddag)

Mandag den 17.9:  
Ålborg (formiddag) + Holstebro (eftermiddag)

Tirsdag den 18.9:  
Århus (formiddag) + Horsens (eftermiddag)

Onsdag den 19.9:  
Haderslev (formiddag) + Odense (eftermiddag)

Torsdag den 20.9:  
Korsør (formiddag) + Næstved (eftermiddag)

Fredag den 21.9:  
Roskilde (formiddag) + København (eftermiddag)

Scleroseforeningen drager fra den 16. til den 21. september 
gennem danmark under navnet Sclerosetour 12. 

SclERoSE

TOUR
2012

HENdES MajEStætS 
HavESELSKab
i slutningen af juni var en gruppe af sclero-
seforeningens frivillige inviteret til at besøge 
fredensborg slot, hvor dronning margrethe 
holdt haveselskab for danmarks frivillige. 
mange hundrede frivillige og kendisser i 
en stor blanding fik dermed lejlighed til at 
nyde synet af fredensborgs orangeri, hilse 
på Kongehusets repræsentanter og nyde de 
lækre anretninger og et enkelt glas vin eller to, 
mens vejret opførte sig, som det sig hør og bør, 
når landets dronning inviterer til haveselskab.

»Folk spørger mig af og til, om vi 
ikke mest bare er sådan en slags 
kransekagefigurer i formandskabet. 
Nej, det er vi så sandelig ikke!«

Sådan udtrykker Sclero-
seforeningens formand Christian 
L. Bardenfleth sig, når han helt 
umiddelbart skal sætte ord på sin 
rolle i foreningen. 

Både han og næstformand 
Ulla Wæber lægger hver uge mange 
timer i foreningens tjeneste. Men 
hvad laver de egentlig? Damerne 
først, derfor får næstformand Ulla 
Wæber først mulighed for at sætte 
lidt ord på sin funktion:

»Det bliver jo en længere 
opremsning: Jeg repræsenterer 
foreningen på konferencer, til 
høringer, i samråd, i andre foreninger 
som Danske Handicaporganisationer 
(DH) og Danske Patienter (DP). 
Og så er jeg tovholder for nogle 
arbejdsgrupper i DH og forskellige 
ad hoc grupper som for eksempel 
strukturgruppen i Scleroseforeningen. 
Jeg deltager også, så meget jeg 
kan, i foreningens forskellige 
udvalgsmøder. Og endelig er der en 
del rejser i forbindelse med møder 
i den europæiske scleroseforening 
og i Nordisk MS-råd,« forklarer Ulla 
Wæber og lyder egentlig selv lidt 
forpustet, da opremsningen er slut. 

Adspurgt om, hvor mange 
timer hun bruger på sit frivillige hverv, 
svarer hun med et grin: »Min familie 
vil sige: ’For mange!’« Men så bliver 
hun alvorlig og forklarer, at det heller 
ikke er altid, hun kan klare det hele.

»Jeg kan ikke altid holde til 
det, hvis der er for meget pres på. 
Især rejserne er hårde med mange 
møder og arrangementer fra tidlig 

formiddag til midt på aftenen. Man 
repræsenterer jo Danmark og 
foreningen, og det hele foregår på 
engelsk, så det kan være udmat-
tende. Normalt kan jeg klare de fleste 
forpligtelser, fordi det som regel 
drejer sig om møder midt på dagen, 
så jeg kan have en rolig formiddag 
derhjemme først. På den måde 
adskiller det sig fra et arbejde, og det 
gør også en stor forskel, at jeg er i 
min gode ret til at melde fra, hvis det 
er nødvendigt for mig.« 

Foreningens øverste frivillige
Hvis vi for en kort bemærkning 
forlader næstformandens post og 
vender os mod formanden, hvad har 
han så af opgaver?

»Jeg er foreningens øverste 
frivillige, så jeg udstikker de 
overordnede rammer sammen 
med hovedbestyrelsen. Jeg skal 
sikre, at alle i foreningen bliver hørt. 
Og som noget af det allervigtigste 
skal jeg sikre, at foreningen drives 
som en forretning og ledes som en 
værdibaseret organisation. Det vil 
sige, at det er rigtigt vigtigt, at de 
mål og visioner, vi har, skaber værdi 
for vores medlemmer. Det, vi gør, 
skal skabe de bedste muligheder 
for vores medlemmer, og jeg skal 
være en samlende figur i det arbejde. 
Samtidig står jeg for kontakten til 
Danmarks fonde og til hoffet, når og 
hvis vi har brug for vor protektor. Ulla 
og jeg har meget forskellige roller, 
men sammen udgør vi et stærkt 
team,« forklarer Christian L. Barden-
fleth og fortæller, at han vil gætte på, 
at han bruger mellem 10 og 30 timer 
om måneden på sit arbejde som 
formand. 

Hvad LavEr ForENINgENS ForMaNdSKab EgENtLIg?

Hvordan er Ulla som person?
Hun er uhyre empatisk, hun er en god lytter, god til at 
sætte sig i andres sted, og hun er meget uselvisk. Hun 
vil gerne hjælpe folk, og på den måde er hun en utrolig 
god ambassadør for scleroseforeningen.
og så er hun en fighter, som vil tingene. Hun er et 
engageret menneske, som er myreflittig, og som altid 
er velforberedt. 
samtidig er hun skarp på sine synspunkter, så jeg 
tror, at alle ved, at Ulla løber man ikke lige sådan om 
hjørner med.

Hvad er Ullas største styrke som næstformand?
Hun repræsenterer os virkelig på bedste vis i dP, dH 
og i det nordiske og europæiske samarbejde, hvor hun 
simpelthen er inkarnationen af patienternes stemme. 
Hun er god til at gå i detaljen med en masse, vi skal 
forholde os til som forening. desuden er der ingen tvivl 
om, at Ulla har en høj grad af troværdighed, og derfor 
står vi altid godt, når vi sender hende af sted. desuden 
er hun jo uddannet sygeplejerske og har i kraft af den 
baggrund en masse viden at trække på. Ydermere har 
hun jo selv sclerose og har prøvet tingene på sin egen 
krop. der suger jeg meget til mig fra hende. Jeg vil sige, 
at vores forskellighed gør, at vi er et stærkt makkerpar.

Hvordan er christian som person?
Han kan tale med alle. Han respekterer andre 
mennesker meget, og derfor taler han på lige fod 
med alle. samtidig er han en type, der er behagelig og 
omgængelig. Han taler altid vores sag, og han kan få 
folk til at forstå, at det er en god ting at hjælpe os. 

Hvad er christians største styrke som formand? 
Han har et kæmpe netværk! Han kender gud og 
hvermand. og han er ikke bange for at trække på det 
netværk til gavn for foreningen. Hvis man taler om 
en eller anden, siger han altid: »Jamen, det er jo min 
nieces gudmor! Hende ringer jeg lige til!«

i forbindelse med projektet i dronningens 
ferieby har han været med til at skaffe mange 
millioner til os gennem personlige kontakter. Han har 
virkelig knoklet for det. og så har han en meget profes-
sionel holdning til, hvordan foreningen skal drives. 

da vi var til dronning margrethes haveselskab, 
sagde han med det samme. »nå, der er hende fra den 
fond og ham fra den fond,« og så var han væk. da han 
kom tilbage, sagde han: »nu har jeg talt med den og 
den og har aftalt, at vi tales ved, og at jeg skal sende dem 
noget materiale.« På den måde er der ingen tvivl om, at 
han har været medvirkende til at indsamle millioner af 
kroner til foreningen, og det er jo af stor betydning. 

Formanden  
om næstformanden:
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Næstformanden  
om formanden:

A F  L O T T E  B A C H  H A N S E N ,  J O U R N A L I S T



Hans Oliver Højgaard, 
formand for Info og PR-udvalget

Jette bay, 
formand for Sundhedsudvalget

Hvad laver I i dit udvalg?
Vi arbejder både med, hvordan foreningen informerer udadtil og 
indadtil.  

Vi kigger for eksempel meget på kommunikationen i 
magasinet med fokus på  indholdet, det grafiske udtryk, udgivelses-
frekvensen, ændringer af kalenderen osv. og så er det jo ofte med 
en prioritering for øje.  man kan lave alt, hvis man har ubegrænsede 
mængder, men vi har jo også et budget at overholde. 

derudover arbejder vi også med udviklingen af events og 
kigger fx på, hvordan vi kan bruge den internationale World ms day 
til noget i danmark.

Hvad gør det spændende at sidde i et af foreningens udvalg?
du kan være med til at påvirke, hvis du har noget at byde ind med. 
Arbejdet i udvalget giver også et indblik i kommunikationsproble-
matikker i det hele taget. På den måde kan man også sige, at man 
– måske især som yngre menneske – kan få noget erfaring ud af at 
sidde i udvalget. 

Hvem vil du anbefale at stille op til Info og Pr-udvalget? 
Vi vil meget gerne have fat i nogle, der beskæftiger sig professionelt med 
kommunikation. men man kan også bare have en interesse for det.

desuden har vi aldersmæssigt brug for nyt blod i udvalget af 
og til. når vi får yngre medlemmer, så ved de for eksempel ofte mere 
om moderne kommunikationsformer. det er vigtigt, at vi i udvalget 
er opmærksomme på, hvordan vi får kommunikeret til nydiagnosti-
cerede og yngre mennesker med sclerose. 

Hvad laver I i dit udvalg?
først og fremmest overvåger vi sundhedsområdet. Hvad sker der, og 
hvad vil vi gerne have til at ske. Vi har blandt andet fokus på ting som 
kost, fysisk træning og kognitive problematikker. 

derudover søger vi indflydelse via vores paraplyorganisa-
tioner dP og dH. der er vi meget aktive i scleroseforeningen, og på 
den måde får vi chance for at koordinere og få indflydelse via dem.

og så bidrager vi, når der skal skrives høringssvar om fx 
lovændringer. der har vi jo nogle fagpersoner i udvalget med masser 
af viden. 

Hvad gør det spændende at sidde i et af foreningens udvalg?
Vi har en enorm indflydelse både i foreningen og på udviklingen 
i det danske sundhedsvæsen. og hvis man har en sundhedsfaglig 
baggrund, kan man bruge den i foreningsregi, hvilket mange har et 
ønske om.

Hvem vil du anbefale at stille op til Sundhedsudvalget? 
Jeg vil sige, at de skal have lidt mod og være vedholdende. det kan 
være svært at komme ind i arbejdet i sundhedsudvalget, og det kan 
være lidt overvældende at tale med forskere, professorer og neuro-
loger. derfor må du ikke være en type, der kryber i et musehul. du skal 
stole på dig selv, og på at det du oplever i forbindelse med din sclerose, 
har relevans. for de faglige kompetencer, der sidder i udvalget, har jo 
ikke sclerosen så tæt på. du kan bruges til at få ms-perspektivet ind 
over alt, hvad vi arbejder med, hvis du stiller op. 

bredt fundament for at forstå, hvad der 
foregår i foreningen, og hvordan man 
navigerer mellem frivillige og ansatte. 
Jeg er også stadig frivillig lokalt, og 
det trækker jeg også på – hvad føler 
og tænker vores medlemmer om 
foreningen? Det gør jeg meget for at få 
afdækket,« fortæller Ulla Wæber, som 
dog heller ikke er i tvivl om, at hendes 
uddannelser som sygeplejerske og 
coach har givet hende et teoretisk 
grundlag og en hel del brugbare 
redskaber til arbejdet som foreningens 
næstformand. 

Foreningens formand 
og næstformand fortæller altså 
samstemmende, at de har meget 
forskellige interesser og kompe-
tencer. Men hvad er det egentlig for 
en viden og erfaringer, de trækker 
på?

»Jeg mener, at det er meget 
vigtigt, at man som formand i 
foreningen bestrider et erhverv ved 
siden af og har erfaring med ledelse. 
Når man er på arbejdsmarkedet, 
så er man en del af en proces og en 
del af et team, og den funktion kan 

man bruge i foreningen. Samtidig 
er det vigtigt at sende et signal 
udadtil om, at man som forening 
kan tiltrække en formand, som har 
en karriere ved siden af. Hvis vi skal 
have et professionelt sekretariat, 
ledelse og hovedbestyrelse, så skal 
foreningens øverste frivillige efter 
min mening have det brede syn og 
overblik, som man kan erhverve 
sig på arbejdsmarkedet. Når 
vores støtter og landets fonde ser 
foreningen, så skal de se, at vi kører 
professionelt, og at vi er en moderne 

ledet organisation,« siger Christian 
L. Bardenfleth.

Mens han altså ser sin 
vigtigste kompetence som formand 
i sin karriere, ser næstformanden 
sin styrke i, at hun er kommet op fra 
foreningens lokale bagland. 

»Som frivillig igennem 17 år 
har jeg haft et hav af frivillighedsroller 
blandt andet som igangsætter 
af selvhjælpsgrupper, frivillig i 
Amtskredsen og som medlem af 
behandlingsudvalget og patientud-
valget. Det arbejde har givet mig et 

Hvad laver I i dit udvalg?
for det første arbejder vi med, hvordan vi via sekretariatet og 
vores udvalg kan støtte lokalafdelingerne i deres politiske arbejde 
ude i kommunerne, fx når vores medlemmer sidder med i lokale 
handicapråd. Her vil vi gerne stille viden og netværk til rådighed, 
så de kan få hjælp og erfaring fra andre i samme situation. for det 
andet arbejder vi med landspolitik, og med hvordan vi som forening 
kan påvirke lovforslag osv. derudover arbejder vi tæt sammen med 
foreningens socialrådgivere og gør, hvad vi kan for at sikre, at de har 
de fornødne ressourcer til at støtte vores medlemmer.

Hvad gør det spændende at sidde i et af foreningens udvalg?
man får en stor indflydelse i foreningen, hvis man vil have den. 
medlemmerne i mit udvalg føler, at deres erfaringer og viden bliver 
taget med. de har en oplevelse af, at der faktisk er ting, der kan reali-
seres, hvis man brænder for det.

Hvem vil du anbefale at stille op til Politisk Udvalg? 
man skal helt klart have nogle erfaringer lokalt. det er på den 
måde, vi får den bedste kvalitet i udvalget. dem, der har siddet i det 
lokale handicapråd og diskuteret, hvordan man skal administrere 
lovgivningen i deres kommune, og dem der har siddet og taget 
slåskampene, de kan give en masse erfaring videre. 

Hvad laver I i dit udvalg?
Vi er det udvalg, hvor lokalafdelingerne hører til. Vi arbejder på at sikre de 
frivillige gode kurser, bedre pårørendemøder, regionale medlemsmøder 
og den slags. Vi har stået for at gennemføre en tilfredshedsundersøgelse, 
og vi har den målsætning, at vi skal være den forening, det skal være bedst 
at være frivillig i. 

og vores frivillige mener generelt, at de får deres stemme 
hørt, de føler, at der er demokrati i foreningen, og at de har indflydelse. 
men vi vil stadig gerne have, at lokalafdelingerne får lidt mere indfly-
delse op igennem systemet. det er den slags, vi arbejder med.

Hvad gør det spændende at sidde i et af foreningens udvalg?
tidligere var jeg selv aktiv i en lokalafdeling. og de problemstillinger, 
jeg selv havde dengang, kan jeg se, at andre også har. så jeg gjorde 
det for at gøre noget for lokalafdelingerne fra centralt hold. men jeg 
har også fået noget personlig udvikling ud af det. da jeg begyndte i 
udvalget, turde jeg ikke engang rejse mig op og sige noget foran to 
mennesker. nu kan jeg sagtens tale foran 100 mennesker.

Hvem vil du anbefale at stille op til Netværksudvalget? 
det behøver ikke være en formand, men det er folk fra lokalafdelin-
gerne, vi har brug for. det er deres problemstillinger, udfordringer og 
arbejdsopgaver, udvalgets arbejde handler om. Jeg kunne godt tænke 
mig, at vi havde repræsentanter fra hele landet i udvalget. Jeg synes fx, 
at vi mangler en fra Bornholm. 

Lars Køster Svendsen 
formand for Politisk udvalg

Jan Deebmann 
formand for Netværksudvalget
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Hvem vil vælges?
Scleroseforeningen holder delegeretforsamling i weekenden 
den 17.-18. november 2012. Her har alle medlemmer af 
foreningen mulighed for at stille op til en lang række poster. 
Hvis du vil stille op, kan du hente en opstillingsformular på 
www.scleroseforeningen.dk/valg12 eller ringe på  
36 46 36 46, så får du en opstillingsformular tilsendt. 

Nedenfor kan du blive lidt klogere på arbejdet i de 
forskellige udvalg.
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Hvis man forstår, hvorfor det virker at lappe hullet i en 
cykelslange, så har man også en meget god idé om, 
hvorfor skidtet gik i stykker til at starte med. Og frem for alt 
har man en bedre chance for at få sin cykel til at køre igen. 

På samme måde er det med sclerose. Hvis man 
forstår virkningsmekanismen bag den medicin, som 
har en effekt på sygdommen, så er det også lettere at 
begynde at kunne regne ud, hvorfor nogen overhovedet 
får sygdommen. Og så kan man begynde at optimere 
medicinen, så den virker bedst muligt.

Og det er netop det, en gruppe forskere på Rigsho-
spitalet i København med støtte fra Scleroseforeningen har 
været i gang med at undersøge: Hvordan forskellige typer 
medicin mod sclerose virker. 

To modsatrettede reaktioner
Forskerne har dels kigget på virkningen af interferon, som 
mange tager som lægemiddel, men som også findes 
naturligt i kroppen. Hos nogle er den naturlige interferon-
koncentration højere end hos andre. Og har man en høj 
interferonkoncentration, så har man en lavere aktivering af 
immunforsvarets dræberceller, de såkaldte T-celler, som 
dræber udefrakommende virus, men som også er dem, 
der ved sclerose af uforklarlige årsager angriber nervecel-
lernes myelinskeder. 

Når man tager kunstigt interferon, sker der det 
samme: Man får en lavere aktivering af T-cellerne, og 
jo mindre aktiverede T-cellerne er, jo bedre er patienten 
beskyttet mod at få attakker. Forskerne på Rigshospitalet 
har dog fundet ud af, at man, når man behandler med 

interferon, også får aktiveret cellerne. Det 
vil sige, at der altså er to modsatrettede 
effekter af interferon: En gavnlig effekt og en 
effekt, der gør det modsatte af, hvad den 
burde gøre. Og jo kraftigere den sidste 
reaktion er, jo mindre beskyttet er 
patienten i forhold til at få attakker.

Genetiske variationer 
undersøges
Finn Sellebjerg, 
overlæge og 
formand for 
Sclerose-
foreningens 
forsknings-
udvalg, har 
stået i spidsen 
for forskerholdet, 
og han forklarer, 
at de har en idé om, at 
styrkerne af de to reaktioner er 
genetisk betinget.

»Derfor er vi i øjeblikket 
ved at kigge på en lang række 
genetiske variationer i 
arvemassen, som vi ved, 
betyder noget for, dels 
hvor kraftigt kroppens 
naturlige interferonre-

aktion er, dels hvor kraftigt kroppen reagerer 
på kunstigt interferon. Vi prøver så at analysere, 
om der er nogle af de genvariationer, der er 
forbundet med at have en bedre eller dårligere 
effekt af interferon. Er det tilfældet, kan det 
forklare, hvorfor nogen er bedre beskyttet 
med interferon end andre,« siger Finn 
Sellebjerg.

Finder forskerne ud af, at genetikken 
betyder noget for, hvordan vi hver især 

reagerer på kunstigt interferon, bliver 
næste udfordring så at finde en 

målemetode, der er tilstrækkelig 
god til at måle, hvem der 

reagerer på hvad.
»Kan vi det, 

kan vi i så fald 
allerede inden 
behandlingsstart 
forudsige, hvem 
der vil have gavn 

af interferon, 
og hvem der 

hellere skal starte 
på en anden form for 

behandling,« siger Finn 
Sellebjerg.

Forskellige teorier om 
sygdommens opståen
Forskerne har endnu 
ikke forstået, om det er 
mennesker, der har en lav 
koncentration af naturligt 
interferon, der får sclerose, 
eller om man bare har 
brug for mere interferon, 
når man får sclerose for 
at dæmpe T-cellerne. 

Finn Sellebjerg forklarer, 
at man kan forestille sig, 

at der er forskellige veje til, 
hvordan man får sclerose. 
Den ene kan være, at man 
laver for lidt af de stoffer, 
der dæmper immunre-
aktionerne i kroppen. Den 
anden kan være, at man 
sådan set laver nok, men 
at der er nogle andre ting, 
der opreguleres samtidig 
med. Alternativt kan 
det også være, at de 
regulerende systemer 
er normale, men at der 

er noget helt tredje, der gør, at de aktiverende systemer 
bliver overaktive.

»På nuværende tidspunkt forstår vi ikke, hvorfor 
de her ting sker, men vi kan se, hvad fænomenerne gør. 
Det er et klart fremskridt, for det giver os en mere præcis 
forståelse af, hvorfor og hvordan medicinen virker. Man har 
indtil nu haft mange teorier om, hvordan interferon virker, 
og noget af det, vi viser, har også været vist tidligere, men 
den måde vi får flere tilsyneladende meget forskelligartede 
ting til at hænge sammen i en fælles mekanisme, det er 
nyt, og det bringer os nærmere til at forstå sygdommens 
opståen,« siger Finn Sellebjerg.

Copaxone virker også individuelt
Forskerne har også undersøgt virkningen af Copaxone 
og Tysabri. Når det gælder Copaxone, har de set, at 
medicinen virker både på T-cellerne, men også på de 
celletyper, der hedder monocytter og dendritceller, og den 
effekt, Copaxone har på dendritcellerne, hænger sammen 
med, om man får attakker eller ej.

»Det kan vi ikke bruge i praksis på nuværende 
tidspunkt, for det er teknisk meget vanskeligt at måle 
på de her celler. Derfor kan man ikke bare tage en 
rutineblodprøve for at se, om Copaxone har effekt eller ej. 
Men opdagelsen siger noget om, at der en variation fra 
menneske til menneske i forhold til, hvordan man reagerer 
på Copaxone. Så her er vi også ved at undersøge, hvilke 
genetiske variationer, der kan påvirke den her respons, og 
om man på forhånd kan vurdere mennesker, der kommer 
i behandling med sclerose i forhold til, om de har effekt af 
behandlingen eller ej,« siger Finn Sellebjerg.

Flere skridt i den rigtige retning
Når det gælder virkningen af Tysabri, har læge Lars 
Bjørnsen fra Rigshospitalet i en nyligt afleveret ph.d.-
afhandling fundet ud af, at medicinen har en hidtil ukendt 
hæmmende effekt på immuncellerne. Hidtil har man bare 
vidst, at Tysabri sørger for, at de aggressive T-celler ikke 
kan komme ind i hjernen. 

»Lars Bjørnsens fund har ikke umiddelbart nogen 
konsekvens for, hvordan vi anvender Tysabri, men det er 
også et lille skridt i en bedre forståelse af dynamikken i 
vores immunsystemsbehandling,« siger Finn Sellbjerg.

Alt i alt har forskerne derfor nu en bedre viden om, 
hvad der sker, når man manipulerer bestemte dele af 
immunsystemet med forskellige typer medicin, og hvordan 
reaktionerne hænger sammen med sygdomsaktiviteten.

»Det er ikke noget, der her og nu gør en stor forskel 
for den enkelte sclerosepatient, men det betyder, at vi har 
taget endnu nogle skridt i den rigtige retning til at forstå 
sygdommens mekanismer, til at kunne optimere behand-
lingen, og til ultimativt en dag forhåbentlig at kunne stoppe 
sclerosen, inden den bryder ud,« siger Finn Sellebjerg. 

forskere på rigshospitalet har kigget nærmere på virkningsmeka-
nismerne for betainterferon, copaxone og tysabri. det giver os ny 
viden om dynamikken i immunsystemet og bringer os nærmere 
til at forstå scleroses opståen. samtidig er vi kommet endnu et 
skridt hen mod i fremtiden at kunne tilpasse behandlingen så 
optimalt som muligt til den enkelte patient

Nye danske opdagelser om 
medicins virkning på sclerose
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Peer Narvedsen er ikke i tvivl. Gangpillen Fampyra har 
hjulpet ham meget. Den primære progressive sclerose, 
han fik diagnosticeret i 2005, har betydet, at hans 
gangfunktion er gået støt ned ad bakke siden 2007, men 
nu er udviklingen vendt en smule.

»Jeg kan ikke gå specielt meget længere af mig 
selv, men jeg bevæger benene bedre. Jeg er blevet bedre 
til at løfte dem i stedet for at slæbe dem efter mig, og jeg 
kan gå længere med min rollator. Jeg har også haft dage, 
hvor jeg kan gå uden krykstokke, men det kræver meget 
træning,« siger Peer Narvedsen, der prøvede Fampyra-
tabletterne i efteråret på sclerosehospitalet i Haslev og nu 
gennem sin neurolog har fået dem fast siden maj.

Forandrer hverdagen
Henrik Boye Jensen, afdelingslæge på scleroseklinikken 
på Odense Universitetshospital, er en af de neurologer i 
Danmark, der har mest erfaring med Fampyra, og han 
er også begejstret for tabletten, der kom på markedet i 
Danmark sidste år. Ud af de 16 patienter, han indtil nu har 
givet Fampyra, har tabletterne haft effekt på ni.

»Det betyder meget i dagligdagen, at man pludselig 
kan bevæge sig lidt længere og lidt mere sikkert. For 
eksempel hvis man skal hurtigt på toilettet eller nå over et 
fodgængerfelt, inden der bliver rødt. Eller at man kan nøjes 
med en krykstok i stedet for to. Så kan man pludselig låse 
sin dør op uden at støtte sig til noget eller stå med en kop 
kaffe i hånden,« siger Henrik Boye Jensen, der fortæller 
om en patient, som nu kan stå op og undervise 45 
minutter i træk uden at være nødt til at lægge kunstpauser 
ind ved computeren for at få et siddende hvil. Og om ham, 
der kom til konsultation i en elscooter og efterfølgende har 
lagt gulv, revet vægge ned og tapetseret.

»Måske ville han også kunne have gjort det før, 
men modet manglede. Det giver ekstra kræfter og energi, 
når man får en bedre balance og gangfunktion. Så der er 
ingen tvivl om, at det betyder alverden for dem, der har en 
effekt af tabletterne,« siger Henrik Boye Jensen.

Halvdelen oplever effekt
Det er dog ikke alle, tabletterne virker på. Ifølge de studier, 
der blev lavet, da tabletten skulle godkendes, havde 35 
procent af de testede patienter – og det gælder både 
mennesker med attakvis og progressiv sclerose – effekt af 
Fampyra i det ene studie, og 43 procent havde i det andet. 
Og effekt betød i studierne en 25 procents bedre gangha-
stighed på en distance på 7,62 meter. 

»I sådanne studier er der meget strenge krav til, 
hvornår man ser en effekt, så derfor er tallene lidt lavere, 
end de erfaringer man har fået, efter man er begyndt 
at skrive tabletterne ud. I Tyskland og USA, hvor der er 
flest patienter i behandling, oplever cirka halvdelen en 
forbedring af gangfunktionen,« siger Henrik Boye Jensen 
og fortæller, at der aldrig er tvivl om, hvorvidt en patient 
har gavn af Fampyra eller ej.

»Patienterne selv er slet ikke i tvivl. Enten mærker 
de noget, eller også gør de ikke, og der er aldrig forskel på 
det, vi måler og ser, og det de selv føler.«

Tvivl om betaling
Da Fampyra kom på markedet sidste år, var tabletten 
indledningsvis en hospitalsbehandling, det vil sige, at 
man kun kunne få tabletten udleveret på hospitalet, hvor 
man så fik den gratis. Det blev bagefter lavet om til, at 
man kunne få den på recept af en neurolog – enten fra 
en scleroseklinik eller en privat praktiserende – og man 
kunne så hente tabletten på apoteket, hvor man selv 
skulle lægge ud for den. Efterfølgende søgte lægen så 
om enkelttilskud til tabletten på vegne af patienten, som 
derefter kunne få pengene refunderet. Men i foråret bad 
Sundhedsstyrelsen Danske Regioner genoverveje, om 
Fampyra alligevel ikke skal være en hospitalsbehandling. 
Det betød, at der pludselig blev lang ventetid på behand-
lingen af ansøgningerne om enkelttilskud, og en del 
patienter kom i klemme, fordi de have mange penge ude 
at flyve. Fampyra er nemlig en dyr behandling, der koster 
næsten 4200 kroner om måneden.

Sagen stadig åben
Det problem har Medicintilskudsnævnet nu imødegået 
ved at beslutte, at alle patienter, der lider af gangbesvær 
og ligger mellem 4 og 7 på EDSS-skalaen, kan bevilges 
enkelttilskud til afprøvning af Fampyra i en måned. Har 
man effekt af behandlingen kan ens neurolog efterføl-
gende søge om enkelttilskud, som derefter gives for et 
år. Nævnet giver tilskud, hvis gangfunktionen forbedres, 
eller hvis der sker en generel forbedring med patienten, 
for eksempel, hvis man bedre kan passe sit arbejde eller 
pludselig selv kan gå i bad.

Men sagen om, hvorvidt Fampyra alligevel skal 
være en hospitalsbehandling, er stadig åben. I maj 
besluttede Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin 
(RADS), at man vil nedsætte et fagudvalg bestående af 
neurologer, der skal vurdere sagen, men i skrivende stund 
er fagudvalget endnu ikke nedsat, så det vil tidligst ske 
efter sommerferien. 

økonomi vil afskære mange fra behandling
Neurologerne frygter dog, at Fampyra bliver en 
hospitalsbehandling.

»Det kan blive et problem, hvis der ikke følger 
ekstra penge med, og behandlingen bare skal betales 

ud af de nuværende hospitalsbudgetter. Det er jo et dyrt 
præparat, og budgetterne er stramme i forvejen, og der er 
ingen læge, der vil tage en patient af immunmodulerende 
behandling, fordi en anden skal have noget symptom-
lindrende. Det ville være uforsvarligt, så dermed vil det 
nok betyde, at det kun er ganske få, der vil få gavn af 
Fampyra,« siger Henrik Boye Jensen.

Samtidig er det et problem, at presset vokser på 
scleroseklinikkerne rundt om i landet. Særligt på Sjælland, 
hvor man flere steder afslutter de progressive patienter, 
som ikke har gavn af traditionel immunmodulerende 
behandling for at koncentrere sig om de attakvise patienter.

Det betyder, at mange ikke har direkte adgang til en 
scleroseklinik, og dermed vil de også være udelukket fra at 
kunne få udskrevet Fampyra.

Spørger man Peer Narvedsen, vil det være synd og 
skam for progressive patienter som ham selv, der ikke har 
meget anden medicin at læne sig op ad. 

»Det er jo ikke noget, man skal tro, at man bliver 
helbredt af, men man får en lidt bedre hverdag, synes 
jeg, og det er da det næstbedste, når det første ikke er 
muligt.« 

det er stadig uvist, om den nye gangpille fampyra skal kunne hentes på 
apoteket med enkelttilskud eller udleveres på hospitalerne. neurologer-
ne er bange for, at det sidste bliver tilfældet, for så er risikoen, at pillen 
bliver forbeholdt de få

Usikkerhed om  
betaling af gangpille
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ForSøg 
MEd FaMpyra

Henrik Boye Jensen er som led 
i et ph.d.-projekt nu i gang med 
et forsøg med Fampyra, hvor 
han først vil teste effekten på 
125 patienter. Bagefter går de 
40 procent, der har bedst effekt 
af tabletten, videre til et forsøg, 
hvor halvdelen vil få tabletten, 
og halvdelen vil få placebo 
for at se forskellen. Her vil 
Henrik Boye Jensen også måle 
effekten af Fampyras virkning på 
patienternes muskelmasse. Der 
ventes resultater fra forsøget en 
gang i efteråret.

Læs mere om Fampyra på 
scleroseforeningen.dk under 
Magasinet december 2010.
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Formål: 
Nogle mennesker med sclerose oplever i deres sygdoms-
forløb kognitive problemer (f.eks. problemer med at huske, 
koncentrere sig, have overblik).
Det er muligt at afhjælpe en del af følgerne af de kognitive 
vanskeligheder, men det er en forudsætning at have 
kendskab til sine vanskeligheder og viden om, hvordan 
man mest optimalt håndterer de forskellige kognitive 
problemer. Målet med kurset er, at den enkelte deltager 
skal tilegne sig et sådant kendskab og få redskaber til at 
kunne arbejde videre med vanskelighederne derhjemme. 

Indhold:
På kurset vil man få viden om, hvilke kognitive vanske-
ligheder man kan få som følge af sclerose, og man vil få 
redskaber til at kunne vurdere, hvilke vanskeligheder man 
selv har.
Efterfølgende vil der blive præsenteret forskellige måder 
at håndtere vanskelighederne på, ligesom der undervejs 
vil være rig mulighed for at stille spørgsmål om, hvordan 
man kan håndtere konkrete situationer.      

Form: 
Kurset vil overvejende være oplæg fra psykologerne, men 
der vil også være erfaringsudveksling mellem deltagerne. 
Der arbejdes både i den store gruppe, i små grupper og 
individuelt.

Hvem kan deltage: 
Personer med sclerose, som oplever kognitive vanske-
ligheder i deres dagligdag. Det kræver ingen særlige 
forudsætninger at deltage, men man skal være indstillet 
på at deltage aktivt i undervisningen.
Der er plads til max 15 deltagere.

n		Dato: 2. – 4. november 2012 – fredag kl. 17  
til søndag kl. 13.00 
Sted: Dr. Ferieby 

Pris:  
250,- kr. pr. deltager

Undervisere: 
Psykolog Bente Østerberg og neuropsykolog  
Mette Ellemann

Ansøgningsfrist: 
20 september

Det handler også om os!
Et en-dags kursus for alle pårørende

Dette kursus er for alle pårørende, dvs. partnere, 
forældre, voksne søskende eller voksne børn af 
mennesker med sclerose. Gennem oplæg, dialog og 
samtaler i grupper vil der her være mulighed for at 
møde andre pårørende.

Temaer:
n		Hvordan kommer jeg videre personligt, og hvor 

finder jeg støtte?
n		Hvordan passer jeg på mig selv?
n		Hvordan kan det lade sig gøre at sætte grænser 

for, hvordan sygdommen indvirker på ens liv som 
pårørende?

n		Hvordan arbejdes med balancen mellem omsorg for 
andre og for en selv?

Kurset vil veksle mellem oplæg, debat og 
gruppesamtaler.

n		Dato: Lørdag d. 10 november kl. 9.30 – 16.30 i 
Jylland. 
Sted: Egmont Højskolen, Villavej 25, Hou,  
8300 Odder.

n		Dato: Lørdag d. 24 november kl. 9.30 – 16.30 på Sjælland
  Sted: Danhostel Copenhagen Bellahøj,  

Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj.

Pris: 
250,- kr. pr. deltager

Undervisere: 
Psykologerne Anne Marie Buur og Dorte Larsen

Ansøgningsfrist: 
20 september

kurser
KUrSUSaNSøgNINgSSKEMa: 
 

Navn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tlf.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adresse.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Postnr. & by: . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ansøger om deltagelse på følgende kursus: Sæt kryds.

Pårørendekursus Sjælland d.24/11:  ❏   Pårørendekursus Jylland d. 10/11:  ❏   Kursus om kognitive vanskeligheder d.2-4/11 i Grenaa  ❏
 
Udfyldes kun ved ansøgning til pårørende kurset: Hvordan er din relation til din pårørende som har sclerose? Jeg er: (sæt kryds)

Ægtefælle / samlever:  ❏         Jeg er forældre til:  ❏         Jeg er voksent barn af:  ❏         Jeg er voksen søskende til:  ❏

Udfyldes hvis du har behov for hjælp, hjælpemidler eller ønsker specialkost
(Det er vigtigt, at du udfylder skemaet præcist, så det giver os mulighed for at tilrettelægge kursusforløbet så problemfrit som muligt)
 
Ja:  ❏         Nej:  ❏         Ind i mellem:  ❏

Jeg ønsker følgende hjælpemidler:

Galge  ❏         Lift  ❏         Badestol  ❏         Toiletstol  ❏         Hospitalsseng  ❏  Andet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Har du egen hjælper med?         Ja  ❏         Nej  ❏		Hjælpers navn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jeg ønsker vegetarkost?   Ja  ❏     Specielle ønsker: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Angiv bl.a., hvis du som vegetar spiser fugl og fisk)

Ansøgningsskema sendes til Scleroseforeningen, Mosedalvej 15, 2500 Valby senest d. 20. september 2012 eller  
e-mail info@scleroseforeningen.dk. Du kan forvente svar om du er optaget på kurset om kognitive vanskeligheder omkring  
d. 30. september og pårørendekurserne omkring d.12. oktober.

Støt Scleroseforeningen
hver gang du bruger strøm
Køb ForeningsEl hos Energi Nord
så får Scleroseforeningen 
2 øre pr. kWh du bruger
- du betaler ikke ekstra

Se mere og tilmeld dig på:
www.foreningsel.dk
eller ring på tlf.nr.: 70 15 16 70

K o g N I t I v E  
v a N S K E L I g H E d E r

p å r ø r E N d E  
K U r S U S
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opslagstavlen

Sigrid kroghs mindelegat

Legatet uddeles på Sigrid Kroghs fødselsdag den 2. november. 
Legatet kan søges af mennesker med sclerose i Region 
Nordjylland. Legatet gives til forbedring af livskvaliteten. Skriv 
og fortæl, hvad der vil gøre en forskel for dig. Legatet gives ikke 
til rejser eller formål, som kan søges via Scleroseforeningens 
individuelle legater.

Har du søgt din kommune om det, du søger og fået 
afslag, vedlægges kopi af afslag. Legatet kan kun søges hvert 
andet år. Legatet, der er skattefrit, gives efter Sclerosefor-
eningens legatregler. Kopi af Deres og Deres ægtefælles/

samlevers sidst modtagne årsopgørelse skal vedlægges som 
dokumentation af skattepligtig indkomst.

Ansøgning sendes til: 
Scleroseforeningen
Mosedalvej 15            
2500  Valby
Att.: Inge Aarslev - eller pr. mail til iaa@scleroseforeningen.dk

Ansøgningsfristen er mandag d. 13. september 2012.
Ansøgere der ikke har modtaget svar den 5. november 2012,  
er ikke kommet i betragtning.

Selvhjælpsgrupper
Vi søger nye medlemmer til 
selvhjælpsgrupper i Århus for 
medlemmer med MS og i Valby for 
pårørende. En selvhjælpsgruppe 
bestemmer selv, hvad de vil drøfte, 
hvor ofte og hvor længe de mødes, 
og får vejledning de første par 
gange af en igangsætter.

Er du interesseret i at være 
med i Århus? Karin Wessberg 
86938519 eller Pia Gylling 86103591.
Vi vil gerne starte gruppen i 
slutningen af september 2012.

Er du pårørende i Hoved-
stadsområdet og ønsker en 
gruppe, så kontakt Inger Kondrup 
på 30323579 eller på mail   
iko@scleroseforeningen.dk 

besøgsven?
Jeg er en pige på 40 år.
Jeg bor i Frankrigsgade 23 2300 
Kbh. S på Amager.
Jeg vil gerne være noget for andre 
mennesker og være en besøgsven.
Nu er jeg arbejdsledig og har tid til 
overs. Jeg har et usynligt handicap: 
aspergers syndrom.
Med venlig hilsen Julie Nørgaard

Billedkunst og Flettekunst
Uge 44, lør-lør 27/10 - 3/11 2012.
Er du kreativ eller har du et ønske om at blive det? Så grib chancen 
nu! Du skal flette smukke tasker af genbrugspapir, gavepapir, gamle 
magasiner og aviser. Lave Popart som selveste Andy Warhol – vælg 
et billede af et familiemedlem, idol, hund, kat eller måske dig selv, 
“popart” det og ta’ det med hjem. Du bliver overrasket over, hvad du 
er i stand til at producere på kort tid. Rigtig god fornøjelse.

Ny energi og overskud  
– tilbud til pårørende
Uge 45, lør-lør 3/11 - 10/11 2012.
Rekreationsophold med fokus på sund kost og afslapning.
Hverdagen, som pårørende til et menneske med en kronisk sygdom, 
er tit og ofte fyldt med ønsket om at kunne hjælpe, at kunne gøre 
noget mere. Alt det kræver overskud! Vi finder i fællesskab måder, 
hvorpå vi kan lade hinanden op. Så kom og vær med sammen med 
andre pårørende.

To mennesker på en strand!
Uge 46, lør-lør 10/11 - 17/11 2012.
Sol, blæst, sand og vand er temaet i dette ophold.
Parferieuge, hvor I med naturvejleder skal ud og opleve en masse 
spændende i den ekstremt afvekslende natur. Vi har en bid af hele 
landets natur omkring os, så der bliver rig mulighed for at dyrke 
tosomheden både indendørs og udenfor. I skal mærke naturens 
kræfter på kroppen og nyde den buldrende ild i pejsen, når dagen er 
ovre. Kom og nyd varmen i feriebyen i den kolde tid.

Pris pr. hus op til 5 personer kr. 1.439,- **)
inkl. deltagelse i temaprogram for én person
Det med småt: Én af deltagerne på ferieopholdet skal have sclerose. 
(Obs!! i uge 45 er prisen for én pårørende som ikke har sclerose.)
Merpris pr. ekstra deltager i temaprogram: 995 kr.
Ophold er inkl. hus, undervisning, og nogle måltider, excl. materialer.
**) Pris efter feriebylegat. 

5 feriedage for 745,- pr. hus!
Ekstraordinært tilbud til medlemmer med sclerose.
Riv fem dage ud af kalenderen og nyd livet i Dronningens Ferieby 
også uden for sæsonen. Der er mange muligheder for en indholdsrig 
ferie: Besøg f.eks. Kattegatcentret *), Museum Østjylland, Glasmuseet 
Ebeltoft, Fregatten Jylland *), Graceland Randers eller Aros Aarhus 
Kunstmuseum  *) ikke åbent alle uger. Hurtig booking tilrådes!
Pris pr. hus op til 5 personer kr. 745,-**)
Forlæng opholdet til lørdag + kr. 150,-**)

Det med småt: Én af deltagerne på ferieopholdet skal have sclerose. 
Prisen er pr. hus op til 5 personer fra mandag til fredag i ugerne 38-
51 (dog excl. uge 42). 
Energiforbrug betales efter måler. Slutrengøring kr. 325,-

**) Pris efter feriebylegat.

Dronningens Ferieby · Kystvej · 8500 Grenaa 

Telefon 87 58 36 50 · www.dronningensferieby.dk
Ferie uden forhindringer…

Ferie uden forhindringer…
Dronningens Ferieby’s 44 feriehuse og fælleshus er kåret som et 
af Danmarks mest tilgængelige ferietilbud. Alt er indrettet så det 
letter opholdet for hele familien. Feriehusene danner de perfekte 
rammer for ferien med mange aktivitetsmuligheder for børn 
og voksne. I bor tæt på skov og by – lige ved en af Danmarks 
bedste badestrande og i et charmerende område med masser af 
oplevelser og aktivitetstilbud.

Kontakt os
Få mere at vide om tilbudene på www.dronningensferieby.dk 

eller ring på telefon 87 58 36 50.

	 	 	 	 EFTERÅRS	Tilbud
For medlemmer med sclerose og pårørende

– et netværk til forskel 

Går livet godt, tænker du sikkert ikke 
over, hvad der skal ske med dine værdier, 
når du dør. Der er dog mange spørgsmål 
at tage stilling til, hvis du vil stille din 
familie bedst muligt, når du er borte.

Arver min ægtefælle mig automatisk? Hvad hvis vi ikke 
er gift? Hvad med dine og mine børn? Hvad sker der med 
forsikringer og pensioner, når jeg dør? Kan andre end min 
familie arve mig?
ADVODAN har styr på juraen og hjælper dig med dine 
muligheder.

Find din nærmeste advokat på www.advodan.dk eller 
ring til os på tlf. 46 14 60 00. Er du medlem af Sclerosefor-
eningen, får du 10 procent rabat på testamenter.

HAR DU SIKRET 
DINE KÆRE?

www.advodan.dk



Hvis du vil have en god og nærvæ-
rende dialog med en politiker, så tag 
vedkommende med ud på en tur med 
et gammelt sejlskib.
 Det gjorde Scleroseforeningen 
fem gange under årets Folkemøde 
på Bornholm, og foreningens 
repræsentanter var begejstrede for 
konceptet Politik med Udsigt. Det gav 
en unik mulighed for at få den gode 
kontakt med politikerne. Som kontant 
afregning på turene med galeasen 
Mester i farvandet ud for Allinge kunne 
tilhørerne allerede i de efterfølgende 
arrangementer ved Folkemødet høre 

politikere bruge de input, de havde fået 
ombord på Mester. 
 Alle medlemmer af Folketingets 
socialudvalg og sundhedsudvalg samt 
alle ordførere på de nævnte områder 
havde fået en personlig invitation til 
dels at deltage i sejladserne med 
Mester, dels at deltage i de tre dialog-
møder, som fandt sted i Sclerosefor-
eningens telt på Allinge havn.
 »Jeg betragter deltagelsen i Folke-
mødet som en rigtig god investering 
i vort politiske arbejde,« siger 
foreningens direktør Mette Bryde Lind.  
 ”Når vi lagde fra kaj med politikerne 

ombord, slappede de af og lyttede til 
os på en helt anden måde, end hvis 
vi havde siddet i et mødelokale. Vi fik 
en uformel dialog og kontakt, som 
vi følger op på i det videre arbejde, 
og som jeg tror vil få stor betydning. 
Under sejladsen fortalte vore infor-
matører Lisbeth Jensen og Jesper 
Mosbæk de deltagende politikere om 
deres daglige tilværelse med sclerose, 
og de gjorde det fremragende. På den 
måde fik vi et godt udgangspunkt for 
vor dialog med politikerne,” fortæller 
Mette Bryde Lind. 
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195 kr.

før 375 kr. NU: 300 kr.

før 299 kr. NU: 240 kr. 

  30 kr.

350 kr.

før 450 kr. NU: 360 kr.400 kr.

75 kr.

Scleroseforeningen bragte fem etablerede behandlere i 
kontakt med fem alternative. Sammen skulle de vise, hvad 
teambehandling kan udrette for mennesker med sclerose.

Af Erik Jensen

Behandling på Tværs er  
skrevet af journalist erik Jensen, 
scleroseforeningen. Tidligere 
nyhedsredaktør på Berlingske  
Tidende, chefredaktør på Frede-
riksborg amts avis og kommuni-
kations-chef i landbrugsraadet. 
siden 2006 ansat i sclerosefor-
eningen.

Behandling på Tværs er udgivet af 
scleroseforeningen, Mosedalvej 15,  
2500 valby, Tlf. 36 46 36 46
www.scleroseforeningen.dk
mail: info@scleroseforeningen.dk

Behandling
på tværs

BEHANDLING PÅ TVÆRS

projekt Behandlerteam undersøgte gennem seks års forsk-
ning, hvordan man bedst kombinerer etableret og alternativ 
behandling. det skete gennem tæt samarbejde mellem 
etablerede og alternative behandlere.

191 mennesker med sclerose modtog behandling i for-
bindelse med forskningsprojektet. 

Målet med projekt Behandlerteam var desuden at finde ud 
af, hvordan man bedst bygger bro mellem de to behand-
lingsverdener. 

Behandling på Tværs er beretningen om de oplevelser, som 
patienter og behandlere kom ud for, samt de resultater og 
erfaringer forskerne fik med på vejen.
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195 kr.

bog
taskeparaply

tevarmer
smykker

kundevognsmønt

køb gaver
skab glæde

& støt samtidig 
forskningen

alle ordrer behandles
inden for 3-5 dage
returret på 14 dage

scleroseforeningen.
dk/shop

SEJLADSER GAV GOD KONTAKT MED POLiTiKERNE

Scleroseforeningen benyttede den 
maritime vinkel med galeasen Mester, 
og det blev fulgt op i design og slogan 
»Velfærd på dybt vand«. De fleste af sejlad-
serne i konceptet Politik med Udsigt varede 
blot en times tid, men der var også en tur 
fra Allinge til Christiansø med deltagelse af 
bl.a. Pia Kjærsgaard, Dansk Folkeparti. 

SCLEROSELINJEN
Scleroselinjen er en hotline for mennesker med sclerose og pårørende, der har brug 
for nogen at tale med uden for Scleroseforeningens normale åbningstid. Linjen er åben 
mandag – fredag, kl. 17:00-20:00 på tlf. 7020 3646. 

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 Henrik Boye Jensen ringer dig op. Mandage mellem kl. 14.30 
– 15.30 og kl. 19.00 – 20.30. Vi er nødt til at få navn og telefonnummer for at kunne ringe 
op, men oplysningerne registreres ikke. Henvendelsen kan betragtes som anonym. Du 
kan også skrive til lægen på Scleroseforeningens adresse: Mosedalvej 15, 2500 Valby.

SOCIALRÅDGIVERE
Husk, at du kan få fat i Socialrådgivere ved at ringe til Scleroseforeningens hoved-
nummer 36 46 36 46 i hele åbningstiden. Så vil socialrådgiveren ringe dig op efter 
nærmere aftale.
Scleroseforeningens ni socialrådgivere er fordelt over hele landet og på Færøerne. 
Socialrådgiverne er fortsat tilknyttet bestemte kommuner i landet. Så du får kontakt til 
den socialrådgiver, som er tilknyttet den kommune, du bor i. Når du gerne vil tale med 
en socialrådgiver, skal du blot ringe ind til Scleroseforeningens hovednummer 36 46 
36 46, så vil du blive ringet op af socialrådgiveren fra dit område på et nærmere oplyst 
tidspunkt – oftest inden for få dage. Den enkelte socialrådgiver kan også kontaktes via 
e-mail eller brev. Der kan gå 3 – 4 dage før du får svar på e-mail eller brev. I forbindelse 
med ferieperioder eller sygdom kan der gå længere tid. Du er også velkommen til at 
kontakte Scleroseforeningen på telefon 36 46 36 46 for nærmere oplysninger.

Nadia Buchard, ledende socialrådgiver 
Telefon: 36 46 36 46
E-mail: nbu@scleroseforeningen.dk 

Mariann Susse Knudsen
Dækker: Frederikshavn, Hjørring, Jam - 
merbugt, Thisted, Brønderslev-Dronninglund, 
Læsø, Aalborg, Vesthimmerland, Morsø, 
Rebild, Mariager Fjord, Skive. Tlf.	36	46	36	
46.	Tid til telefonrådgivning fås ved henven-
delse i Scleroseforeningens åbningstid.
E-mail: mkn@scleroseforeningen.dk 

Suzanne Bæk Holland 
Dækker: Lemvig, Struer, Holstebro, 
Herning, Ringkøbing-Skjern, Varde, 
Esbjerg, Haderslev, Tønder, Aabenraa, 
Sønderborg.	Tlf.	36	46	36	46.	Tid til 
telefonrådgivning fås ved henvendelse i 
Scleroseforeningens åbningstid
E-mail: sho@scleroseforeningen.dk

Mette Mathiasen 
Dækker: Viborg, Randers, Norddjurs, 
Favrskov, Syddjurs, Århus. 
Tlf.	36	46	36	46.	Tid til telefonrådgivning 
fås ved henvendelse i Scleroseforeningens 
åbningstid
E-mail: mma@scleroseforeningen.dk  

Dorrit Due 
Dækker: Vejen, Kolding, Fredericia, 
Middelfart, Bogense, Assens, Odense, 
Kerteminde, Faaborg – Midtfyn, Nyborg, 
Svendborg, Langeland, Ærø
Tlf.	36	46	36	46		
Tid til telefonrådgivning fås ved henven-
delse i Scleroseforeningens åbningstid
E-mail: due@scleroseforeningen.dk 

Lotte Rørstrøm
Dækker: Odder, Skanderborg, Samsø, 
Billund, Ikast-Brande, Silkeborg, Vejle, 
Horsens, Hedensted
Tlf.	36	46	36	46	

Tid til telefonrådgivning fås ved henven-
delse i Scleroseforeningens åbningstid.
E-mail: lro@scleroseforeningen.dk

Annette Køhler 
Dækker: Odsherred, Kalundborg, Holbæk, 
Sorø, Slagelse, Næstved, Ringsted, 
Faxe, Vordingborg, Guldborgsund, 
Lolland, Stevns. Tlf.	36	46	36	46.	Tid til 
telefonrådgivning fås ved henvendelse i 
Scleroseforeningens åbningstid
E-mail: ako@scleroseforeningen.dk 

Camilla Beyer-Nielsen 
Dækker: Frederikssund, Egedal, 
Hillerød, Halsnæs, Gribskov, Helsingør, 
Fredensborg, Allerød, Hørsholm, 
Rudersdal, Furesø, Frederiksberg, 
København og Bornholm
Tlf.	36	46	36	46,	fax	36	46	36	77	
Tid til telefonrådgivning fås ved henven-
delse i Scleroseforeningens åbningstid.
E-mail: cbe@scleroseforeningen.dk 

Janni Jensen 
Dækker: Lejre, Roskilde, Solrød, Køge, 
Dragør, Tårnby, Greve, Ishøj, Vallensbæk, 
Høje-Taastrup, Albertslund, Glostrup, 
Brøndby, Hvidovre, Rødovre, Ballerup, 
Herlev, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk 
Gentofte. Tlf.	36	46	36	46. Tid til telefon-
rådgivning fås ved henvendelse i Sclerose-
foreningens åbningstid
E-mail: jje@scleroseforeningen.dk 

Joan Vang 
Dækker: Færøerne
Tlf.	36	46	36	46,	fax:	36	46	36	77
Tid til telefonrådgivning fås ved henven-
delse i Scleroseforeningens åbningstid 
E-mail: jva@scleroseforeningen.dk 
Formidler også kontakt til psykologen

PSyKOLOGER
Scleroseforeningens 12 psykologer er fordelt 
over hele landet. Vi kan kontaktes i telefon-
tiden dagligt kl. 11-12 på tlf. 3646 3646. Vi kan 
også kontaktes pr. e-mail eller brev. Der kan 
gå op til en uge, før du får svar, og i feriepe-
rioder kan der gå længere tid. Psykologerne er 
tilknyttet bestemte kommuner i landet, men 
du skal kontakte psykologerne i sekretariatet 
i København, som vil viderehenvise til den 
psykolog, der dækker den kommune, du bor 
i. Er du i tvivl, kan du altid kontakte Sclerose-
foreningen på telefon 3646 3646 for nærmere 
oplysninger.

Bente østerberg, ledende psykolog 
e-mail: bos@scleroseforeningen.dk
Marianne Nabe-Nielsen 
e-mail: mnn@scleroseforeningen.dk
Michael Nissen 
e-mail: min@scleroseforeningen.dk
Dorte Larsen 
e-mail:	dla@scleroseforeningen.dk 
Cathrine Frahm 
e-mail: cfr@scleroseforeningen.dk
Helle Gry Pedersen (10 t.) 
e-mail: hpe@scleroseforeningen.dk 

Ovenstående psykologer dækker alle 
kommuner i Region Hovedstaden, nemlig 
Albertslund, Allerød, Ballerup, Bornholm, 
Brøndby, Dragør, Egedal, Fredensborg, 
Frederiksberg, Frederikssund, Frederiksværk-
Hundested, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, 
Glostrup, Gribskov, Helsingør, Herlev, Hillerød, 
Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, 
København, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, 
Rødovre, Tårnby, Vallensbæk. Dækker også i 
Region Sjælland: Greve, Køge, Lejre, Roskilde, 
Solrød, Bornholm

yvonne Damm Mønsted 
Dækker: Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Kolding, 
Billund, Vejle, Hedensted, Horsens, Fredericia. 

Helle Gry Pedersen
Assens, Bogense, Faaborg-Midtfyn, 
Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nyborg, 
Odense, Svendborg, Ærø.

Mette Sloth Huus
Tønder, Åbenraa, Sønderborg og Haderslev.

Ny psykolog
Faxe, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, 
Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, 
Slagelse, Sorø, Stevns, Vordingborg.

Ann Nymark
Brønderslev, Læsø, Dronninglund, Frede-
rikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Mariager 
fjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland, 
Aalborg.

Anna Marie Buur
Faurskov, Norddjurs, Odder, Randers, 
Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs, Aarhus, 
Samsø.

Karen Nielsen
Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, 
Ringkøbing-Skjern, Struer, Skive, Viborg.
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- et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

Vi er din samarbejdspartner
Revision og rådgivning er vores speciale

Gribskovvej 2     2100 København Ø     Tlf. 39 16 76 00

www.beierholm.dk

ULLERØDVEJ 1
2980 KOKKEDAL 

TELEFON 33 11 17 90 
www.wemmelund.dk

WEMMELUND ARKITEKTER
MAA DANSKE ARK

Fordi livets udfordringer  
klares bedst i fællesskab

BPA-Leverandør - SPS-Leverandør 
Ledsagelse - Leverandør af helhedsløsninger  

til den offentlige sektor

Vi står bag dig
Vi står til rådighed med:
• Støtte, Råd & Vejledning
• Vikardækning
• Løn & Regnskab
•  Arbejdspladsvurdering(APV.) og hjælp til  

medarbejderudviklingssamtaler(MUS.)
• Formidling og rekruttering af hjælpere
• Døgnåbent ved akut opståede situationer
• Det gamle firma i branchen: Siden år 2000
 
Ønsker du et uforpligtende møde  
står vi naturligvis altid til rådighed.

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

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

PP
Handicapservice ApS

Industrivej 35a . 6760 Ribe . Telefon 7542 3156
info@ribekarosseri.dk . www.ribekarosseri.dk

Når du vælger Ribe Karosseri, kan vi garantere 
dig en handicapbil, hvor alt er tilpasset dig og 
dine behov. Indretningen tilpasses i samråd 
med dig og efter dine ønsker. Ribe Karosseri 
har mange års erfaring og er specialister i op-
bygning af handicapbiler. Vi sælger og opbyg-
ger alle bilmærker

Husk at du frit kan vælge din opbygger.
Vi leverer over hele landet.

At bygge handicapbiler
er en tillidssag

Drømmer du om det perfekte 
møde, så slå øjnene op!
De små ting, gør den store forskel !
Prøv “de små ting”
De fleste konferencecentre kan det samme!  
Men prøv at holde dit næste arrangement 
på Ledernes KonferenceCenter. Så vil du og 
dine gæster opleve, hvordan det er at blive 
forkælet og ikke kun i pauserne. Du kan have 
100% fokus på indhold og max. udbytte, 
fordi vi har styr på alt det andet - helt ned til 
de små ting. Se mere på  vores website.

Telefon: 65 94 13 13
www.ledernes-konferencecenter.dk

Rugårdsvej 590
5210 Odense NV



Hvornår kommer de nye tabletter til din region?
Hvad er sidste nyt om årsagerne til sclerose?

»	Få	seneste	nyt	fra	forskningen	«
 

Hvad kan din forening tilbyde dig lige nu?
Vær den første, der får gode historier, tilbud om kurser, rejser og meget andet.

»	Få	seneste	nyt	fra	Scleroseforeningen	«

Gå ind på scleroseforeningen.dk/nyhedsbreve og meld dig til

tilmeld dig  
scleroseforeningens 

nyhedsbreve


