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www.sclerose.info

Et af Ansigterne 2
Oktober er over os.
Dette er en sjov måned – der hvor sensommeren kan 
give sine sidste livstegn – regnen kan være fuldstændig 
nådesløs. Måneden hvor storme kan puste rimelig meget 
til een på gaden. Det er også måneden med efterårsferie ... 
dejlig ekstra tid med familien. Det er måneden hvor mørket 
kryber ind over os.

Det er sådan en blandet 
måned, og den har egen-
tlig aldrig været min store 
farvorit.

Denne udgave er lidt spe-
ciel … for denne måned er 
der nogle nye øjne, inputs, 
fingre på tasterne bag end 
vores ”normale” team.

Det har været en hård tørn 
at holde alle bolde i luften, 
og når nu vores fælles 
sygdom sclerose, den ter 
sig dumt, så kan det være 

ekstra hårdt. Det ved vi  
jo alle.

Annie Frøstrup tager en 
pause – og det har for mig 
været rigtig rigtig godt 
at arbejde sammen med 
Annie om dette blad, men 
det har også været et hårdt 
arbejde.

Annie – jeg glæder mig til, 
at vi skal lave noget sam-
men igen – når tid og alt 
passer ind. 

Og velkommen til nye øjne 
og input. 

Lad os får bladet til at vokse 
og blive endnu bedre 
sammen.

Rigtig god oktober til alle •

Kim

Med frøken rose som blind makker i ægteskabet!

Digt – Paul-Erik Kirkegaard

Hvis du har brug for at få luft, vil spørge ud i luften om noget, kommentere, kritisere 
rose eller lignende, hvorfor sender du så ikke et læserbrev til Sclerose.info?I Sclerose.
info elsker vi en god debat – eller nyder når der kommer meninger på bordet med 
indhold og substans. Skal du have luft …. Så skriv – uanset emnet. •

Læserbreve

Velkommen

Jonas Jukebox - i skovens dybe stille ro
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For Scleroseramte og 
deres pårørende - Kom til 
foredrag med Danmarks 
eneste rigtige Bogart … Ole 
Michelsen !

Sclerose.info er meget glad 
for at kunne invitere, du 
kan se nederst i teksten 
hvordan du tilmelder dig.

Oplev Danmarks Bogart – 
Ole Michelsen – i et åbent 
ærlig og direkte foredrag 
om livet, opture, nedture, 
lykke, ulykke, kærlighed, 
om at være for andre, om at 
prøve at være nok for 
sig selv.

Kort introduktion af Ole 
Michelsen (for den yngre 
del);
En ung mand bliver optaget 
på studenterscenen – hans 
navn er Ole Michelsen. Han 
vil være filminstruktør.
Tager til Paris med sin 18 
årige kone og går i mester-
lære hos den navnkundige 
franske instruktør Jean-
Pierre Melville.

Ole Michelsen !

Et eventyr, der får en helt anden slutning end forventet.

Han bliver ikke instruktør Ole, men filmanmelder og laver filmmagasinet Bogart i 17 år.
I slutningen af fyrrene løber han ind i en alkoholkrise og bliver syg og rask igen. Skriver 
bogen Den dansende dæmon.

Og oplever hvor godt det er at vende sin egen katastrofe til at hjælpe andre mennesker. 
“Det fortsætter jeg med, så længe jeg kan stå på benene.”Siger Ole. Det er godt at 
bidrage lidt til at formindske tabuet omkring alkoholisme.

Og tilføjer: “jeg vil også være med til at tale om døden, som jeg levede klods op af i de syv 
år min datter kæmpede mod kræften og døde af den.”

Der har været barske tab i mit liv. I nogen grad har de knyttet mig tættere til andre men-
nesker, som også kæmper med sorg og smerte.

Hvor sørgeligt ville nogle måske sige. Sådan ser jeg ikke på det, siger Ole. Dybest set 
har jeg haft et eventyrligt liv og moret mig og glædet mig midt i det hele.

De yngre del af Danmark kender måske ikke helt Ole – den mere modne og ældre del 
af Danmark er vokset op med Ole i fjernsynet – Bogart – filmanmelderen der ikke gav 
stjerner men gav hatte – Bogart hatte

For år tilbage lavede Sclerose.info nogle interview med forskellige kendisser, men-
nesker der havde noget at sige, noget at give, noget man kunne bruge til noget, og Ole 
Michelsen var en af de personer der blev interviewet.

Formand Kim Gelser om Ole Michelsen;
Jeg tror at det interview som jeg lavede med Ole, er det interview der udviklede sig mere 
til en samtale end bare et spørgsmål/svar interview – siger Kim og fortsætter; det var 
en utrolig inspiration for mig om livet. Ole er et utroligt menneske, dyb indsigt, enorm 
empati, skarp og meget meget ydmyg mod livet.
Jeg håber alle får en oplevelse der bare er lidt af det som mit bekendtskab eller venskab 
til Ole har givet mig.

Dette er en unik mulighed for dig til at komme og få et input til livet og det at komme 
videre – og et foredrag hvor anden del af foredraget bliver meget interaktivt og åbent for 
alle – så du som publikum kommer til at deltage mere som en dialog end bare som lyt-
tende publikum.

Århus Musikhus, Århus - mandag d 10 November - kl 16.30 - ca 20.30

Den Sorte Diamant, København - onsdag d 12 November - kl 16.30 - ca 20.30
 
Du tilmelder dig ved at skrive en mail til: tilmeld@sclerose.info – venligst skriv i emne 
hvilket foredrag du vil tilmelde dig …(eks. Tilmelding Bogart Århus)

I mailen skal du skrive ...

Dit navn
Hvor mange i kommer
Årstal for din diagnose
Hvilket hospital du er tilknyttet
Dit telefonnummer (dette bruges KUN såfremt der opstår sidste øjebliks ændringer)
Du skal oplyse hvis du eller din pårørende er kørestolsbruger

Vi ses i Århus eller København ! •

// Admin



 7  side
side 6

Navn: Susanne Birthe Rasmussen
Alder: 59 år

Diagnose/årstal for diagnose...måske lidt om hvordan det begyndte, inden du fik 
diagnosen:
Jeg fik diagnosen i 1999. De første 4 år gik jeg med diagnosen små blodpropper af og til 
,og blev derfor opereret i 1995 for forsnævring i halspulsåren.

Behandling:
Ingen

Hvorfor har du valgt denne behandling, eller hvorfor har du fravalgt behandling ?
Dengang var der ikke den behandling ,som der er i dag, og jeg havde gået for længe med 
det, sagde de.

Ynglings citat eller slogan:
Sig hvad du mener og men hvad du siger, så er du en af de bedste piger.

Hvad lavede du før din diagnose  - og hvad laver du nu/ også gerne fritidsinteresser?
Jeg arbejdede i et Storkøkken på et plejehjem.

Hvordan er du som menneske og person i dag ? …. Har du ændret dig efter diag-
nosen og på hvilken måde ?
Ja, hænger mig ikke i bagateller i livet.

Har du temperament …. Og hvad gør det for dig – både positivt og negativt ?
Ne, jeg har  faktisk mindre temperament end før diagnosen.

Hvordan har din omgangskreds taklet, at du har fået sclerose? 
De har intet forstået,men mine 2 voksne piger er begyndt at forstå.

Hvordan synes du bedst, at man kan hjælpe som pårørende/venner/famile?
Vise noget forståelse.

Hvordan føler du, at dit liv er i dag?
Nogenlunde. Jeg føler mig alligevel heldig.

Hader du din sclerose ?
Ja meget 

Hvis du har børn, hvordan forklarede du dem så, at du havde fået sclerose? 
Det var meget svært,at forklare.De forstod det ikke helt.

Hvordan har du det med din krop? ...kan du lide den ? 
Ja,men ikke så godt den venstre side.

Hvad er det værste symptom eller bivirkning ved din sclerose ? Og hvordan påvirk-
er det din hverdag/liv? 
Det værste er mine nervesmerter. Jeg har svært ved at tilrettelægge noget.Og er længe 
om alt.

Lever du efter sclerosekost principperne? Og kan du mærke forskel fra før og efter?
Nej

Hvad har din sclerose givet dig af gode oplevelser ?
 Intet

Drømmer du ?
Ja og jeg drømmer tit ,at jeg søger job.

Hvordan har du det med at træne? Kan du mærke en positiv effekt, eller føler du, at 
det er et nødvendigt onde?
 Jeg sørger for at holde mig i gang,så godt jeg kan.

Et af ansigterne – 1
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Fatigue ved MS  |  Træthed kan håndteres 1

FATIGUE ved MS
Træthed kan håndteres. 

Få en øget forståelse  
for træthed i forbindelse 
med  MS. 

Læs her eller få bogen  
udleveret på din MS klinik. 

NY BOG OM
MS FATIGUE
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SAMMEN er vi STÆRKERE

En ny informations-
brochure til dig som 

pårørende til en person 
med multipel sclerose.

NY BOG TIL
 MS PÅRØRENDE

Læs her eller få bogen udleveret på din MS klinik.

Livet har så mange farver … hvad var din farve, før du fik sclerose … og hvad er 
din farve nu ?
Gul og det er den stadig

Nåh …. Men hvad er det bedste ved at have sclerose … ? 
Intet overhovedet

Hvad er din holdning, til den måde politikerne ser på ”os scleroseramte” ?
Den bryder jeg mig ikke om.Ser jo ud til at de mener at det ikke er en sygdom.

Hvad ville du gøre – med få ord – hvis du havde chancen for at være sundhedsmin-
ister for en dag ?
Sætte mig noget mere ind i, hvordan det er at have MS og være kronisk syg.

Har du et råd til nydiagnosticerede ? 
At de skal tage den meget med ro ,når de har haft et attack,men ellers...den er svær

Har du et råd til os andre med sclerose? 
Stol kun på jer selv og jeres egen mavefornemmelse.

Hvor er du, og hvad laver du om 5 år ? 
Håber at mine smerter er væk.men ellers kan jeg ikke overskue det.Tror dog at jeg bor 
nede ved jorden til den tid.

Hvad synes du om det ar-
bejde, Sclerose.info laver ?
 Det er godt,især med de 
spørgeskemaer.Kun ved at 
spørge patienterne kan man 
måske komme den sygdom 
til livs.

Hvad er din største drøm ?
 At det vil gå mine 2 piger 
og børnebørn godt ,og at de 
løser gåden til sclerosen.

Slutteligt … fortæl lidt om 
dig selv og dit liv indtil nu 
Jeg lever og ånder for mine 
2 piger og børnebørn. Mit liv 
indtil nu har været nogen-
lunde •
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 Jonas Jukebox  —  I skovens dybe stille ro !

Jeg har i tidligere indlæg omtalt, hvor vigtig ro og stabilitet er for mig.
Hvad kan jeg så fylde denne overskrift ud med?
 Fortælle om en tur i skoven på min crosser kl 04 om morgenen, hvor der ingen 
mennesker er, og en let morgendis slører horisonten? 
Alle duftene stiger op nedefra jorden lige i næsen på mig, kun forstyrret af den termokaffe, 
jeg har medbragt i kurven på crosseren.
Det var en mulighed! Men! 
Eftersom jeg overhovedet 
ikke er menneske på det 
tidspunkt, ville det ikke 
være sandsynligt, at finde 
mig i en skov medbringen-
de kaffe på det tidspunkt.

Her ville der være bedre 
mulighed for, hvis det var 
en sen aftentur, selv om jeg 
heller ikke kan prale af at 
være natteravn.  
 

Jeg skal helst i seng ved 
22.00 – tiden ☺

Men der kan jo sådan set 
over findes ro, om dagen 
ude i skoven. 

Men måske jeg kunne il-
lustrere det samme udfra 
andre faktorer?

”I skovens dybe stille ro” 
kan betyde så meget mere, 
udover det  fysisk at befinde 

sig i en skov.
Jeg tror jeg vil tage ud-
gangspunkt i den ro, jeg 
har fået nu i mit liv, ved at 
give slip på arbejdsmarke-
det, og lade mig førtidspen-
sionere ☺ 

Al den tid jeg lige pludselig 
fik, kunne jeg måske netop 
illustrere i skoven? 

Da jeg var ”ansigt” tidligere, 
husker jeg, at jeg tilkend-

egav en stor LYKKE ved at 
være førtidspensionist, og 
sådan har jeg det stadig og 
er helt afklaret med det – 
og glad for det!

En skov er rummelig, en 
skov har mange farver.

Disse kunne f.eks. illustrere 
frihed og rummelighed – 
kort sagt. den nye verden 
der åbnede sig for mig ☺

Havde jeg haft nogle former 
for aggressioner der skulle 
råbes ud, havde skoven 
ligeledes været et udmær-
ket sted at få det gjort.

Den ville jo nok sagtens 
kunne ”overleve”, også de 
”knubs” den kunne risikere 
at få, hvis jeg fandt en gren 
eller noget andet i skovbun-
den, som jeg fik lyst til at 
smide med.

Nu har jeg slet ikke haft det 
sådan.

I øvrigt så har vi her i 
Rødovre og på vestegnen 
mange skønne naturom-
råder.

Jeg behøver blot, at køre 
ned på Volden, her i Rø-
dovre, så befinder jeg mig 
straks i naturskønne om-
råder. 

Vi har så mange gode 
stisystemer, hvor man 
ydermere, så er fri for bil-

trafik. Man kan mere eller 
mindre komme fra Herodes 
til Pilatus altså ☺
Også i let blæsevejr holder 
jeg faktisk meget af at køre 
en tur, da jeg på den måde 
ligesom får ny energi. Især 
også hvis jeg er meget træt 
i mit hoved.☺

Jeg tager da nok også en 
tur lidt senere i dag ☺

Nu hvor der er gået 6 år 
siden jeg holdt op på mit 
seneste job, som telemar-
ketingkonsulent. 

Når jeg kigger i bakspejlet, 
kan jeg for det første ikke 
fatte, at alle de år allerede 
er gået.

For det andet sidder jeg her, 
og kan – heldigvis - sige, at 
det er gået godt, og den tid 
der går godt – ja plejer man 
ikke at sige, at den ikke 
kommer dårligt igen? Det 
tror jeg! 

Det har jeg valgt at sige!

Den følelse jeg så tydeligt 
husker, - på trods af dårlig 
hukommelse - er hvordan 
jeg nærmest følte mig 
”forelsket” igen, da jeg fik 
et stykke papir i hånden 
fra pensionsafdelingen på 
kommunen om, at min før-
tidspension var bevilget.

Jeg var en MEGET glad 
mand den dag.

Jeg kunne nærmest flyve 
og hoppe og springe (ja 
bare jeg kunne), men altså i 
billeder ☺.

Omvendt forstår jeg fuldt 
ud også dem, der kan være 
utroligt kede af at stoppe 
på arbejdsmarkedet. At det 
at være en del af arbejds-
markedet hører op.

”I skovens dybe stille ro”, 
kan jo i realiteten også 
være søndagens udflugt 
med mig på crosseren og 
Jan på cykel til et af de 
mange førnævnte steder 
heromkring, og skulle vi 
ville på en længere tur ud i 
det grønne.

Flextrafik! Hvor jeg kan 
have både ledsager og min 
crosser med.

Den vej omkring kan jeg 
overhovedet heller ikke 
undvære min crosser – 
ligegyldigt hvor jeg så ville 
hen.

Den er om noget også med 
til at skabe ro og stabilitet i 
mit liv – gøre mit liv grøn-
nere i mere end én forstand 
– også på en regnvejrsdag. 

Hjælpemidlerne som jeg 
har, gør jo også at jeg kan 
leve livet lysere, grønnere, 
lettere og med en indre ro •
 

Jonas Varbæk
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Et af ansigterne 2

Navn: Michelle Farrington
Alder: 47 år 

Diagnose/årstal for diagnose...måske lidt om hvordan det begyndte, inden du fik 
diagnosen 
Helt præcis torsdag den 4. marts 2010 var jeg godt og grundigt forkølet og havde lidt 
småfeber. Da jeg gik i seng den aften ville min yngste datter forkæle mig og massere 
mine fødder i fodcreme (så sover jeg altid skønt bagefter). Men mine fødder føltes 
mærkelige, som om de sov… Det grinede vi lidt af og så blev vi enige om, at det nok var 
væk dagen efter.  
Dagen efter tog begge mine 
døtre hjem til deres far, 
og jeg var alene hjemme. 
Så kunne jeg med god 

samvittighed ligge i sengen 
og bare sove. Fødderne sov 
dog også mere og mere. 
Søndag formiddag da jeg 

er ude at gå tur med vores 
hund, bemærker en sød 
genbo, at min gang ikke 
er som den plejer. Jeg 

fortæller, at jeg godt kan 
mærke, at jeg både er lidt 
ør i kroppen, og at mine 
fødder/underben føles 
anderledes. 

Dagen efter ringer jeg til 
min læge og får en tid op 
ad formiddagen. Men jeg 
tænker også, at jeg lige kan 
nå til kiropraktoren inden, 
for det er måske bare en 
nerve, der sidder i klemme. 

Men kiropraktoren, som 
har kendt mig i mange år, 
vil ikke behandle mig, og 
jeg bliver ærligt talt lidt 
skuffet for ikke at sige sur. 
Jeg drøner videre til læ-
gen, som lytter og lægger 
hovedet på skrå og tænker 
lidt. Vi har en fantastisk 
familielæge, som altid er 
omsorgsfuld og opmærk-
som. Hun lægger alle mine 
små mærkelige skavanker 
fra de sidste par år eller 
mere sammen med ”da-
gens tilstand” og siger, at 
hun synes, jeg skal tjekkes 
lidt bedre. Så ringer hun 
lidt rundt, og beder mig om 
køre hjem. Her vil jeg så 
vil blive hentet, så jeg kan 
komme til videre under-
søgelser på Glostrup. Jeg 
tror bare, at jeg skal have 
taget et par blodprøver. 

Jeg bliver ikke hentet, så 
jeg tager en taxa ud til 
Glostrup. Jeg kan pludselig 
godt mærke, at det ikke er 
en god ide, at jeg kører bil. 

På Glostrup bliver jeg 
modtaget af bagvagten på 
neurologisk afdeling. De er 
søde, og det bliver hurtigt 
besluttet, at jeg skal have 
taget en ”lumbalpunktur”. 
Jeg forstår det sådan, at de 
regner med, at det er en 
slags betændelse i kroppen 
– og når det er bekræftet, 
så skal jeg bare have et par 
piller og så hjem i seng. 
Men sådan skulle det ikke ga

Det bliver tirsdag, og jeg 
bliver kørt til scanning. Jeg 
er så træt, at jeg dårligt kan 
huske, hvad jeg selv hed-
der, og jeg sover hele tiden. 
Senere bliver jeg scannet 
igen, denne gang i hjernen. 
Jeg får målt min tempera-
tur og mit blodtryk jævnligt, 
og jeg bliver testet af neu-
rologer et par gange, og el-
lers sover jeg bare. Torsdag 
bliver jeg dog utålmodig 
og vil have vished om, 
hvad de leder efter. Så jeg 
stiller mig ud på gangen og 
spørger den første neurolog 

der kommer forbi. Han 
skal dog først lige se i min 
journal. Efter et kvarters tid 
kommer han ind og siger, 
at han lige skal bruge lidt 
længere tid – og så får jeg 
bange anelser. Jeg har 
bevidst holdt mig isoleret 
fra omverdenen, fordi jeg er 
så træt, men lige der er det 
første gang, jeg føler mig 
lidt lille. 

En times tid senere kom-
mer neurologen ind og 
fortæller, at de har en for-
modning om, at jeg har MS. 
Jeg bliver naturligvis ked af 
det og spørger, om jeg må 
ringe efter en ven, før han 
fortæller mere og som sagt 
så gjort.

Det er i situationer som 
denne, at det er rart at vide 
hvem af ens venner, der 
kan holde hovedet koldt, 
og som står på spring. For 
vupti har jeg en konstruktiv 
ven ved min side, og vupti 
får vi fortalt og forklaret. 
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Min ven kender til behan-
dlingsformerne via sit 
arbejde, så det lyder måske 
skørt, men jeg når egentlig 
ikke at blive hverken bange 
eller rigtig ked af det.

Til gengæld får jeg lov til at 
komme hjem og det er det 
bedste! Jeg kommer på en 
Medrolkur, som jeg nok vil 
blive speedet af, så jeg får 
også sovepiller med hjem. 
Men dem når jeg ikke at 
bruge en eneste af, for det 
eneste jeg kan er at spise 
og sove. 

Den næste uges tid sover 
jeg mere eller mindre kon-
stant hjemme ”i barnevog-

nen” – en drømmeseng på 
altanen med en dyne under 
mig og en dyne over mig. 

I den næste periode er jeg 
til forskellige undersøgel-
ser, og jeg får det langsomt 
bedre.

Primo juni får jeg den 
endelige diagnose, og jeg 
er dybt taknemlig for, at 
neurologen i marts måned 
allerede havde løftet sløret. 
Så jeg havde ikke levet i 
uvished, men havde i stedet 
forberedt mig mentalt. 

Umiddelbart efter startede 
jeg op i Rebif behandling, 
og det fungerede egentlig 

ganske godt. Jeg havde dog 
”influenza” i nætterne efter 
mine stik, men det kunne 
klares med to Panodil og 
en Ipren. Jeg prøvede uden, 
men det gik slet ikke. Efter 
knap to år på Rebif ud-
viklede jeg antistoffer og 
kom derefter i Copaxone 
behandling. Det var ikke 
optimalt, og jeg savnede 
min gamle stikkemaskine 
(Rebif smart). Jeg slog ud 
af den daglige injektion, og 
mit maveskind lignede et 
månelandskab.

Jeg havde til sidst daglige 
kampe med mig selv for at 
stikke med min Copaxone 
kanyle. Men med fare for at 

træde nogle over tæerne, 
så mener jeg ikke, at man 
kan tillade sig at se bort fra 
statistikkerne, der tydeligt 
fortæller, at man SKAL 
være i behandling for sin 
sclerose. Så jeg er faktisk 
ret stolt af mig selv over, 
at jeg klarede den og kun 
sprang over to eller tre 
gange i alt i hele min injek-
tionstid.

Når det var sværest for mig 
at stikke, trøstede jeg mig 
med at Google rundt og 
læse om kommende tab-
letbehandlinger – så kunne 
jeg se en ende på at være 
en ”menneskelig nålepude”. 
Jeg må nok indrømme, at 
jeg plagede lidt, når jeg var 
til kontrol og fedtede lidt for 
min dejlige sclerose syge-
plejerske.
Men jeg ved godt, at vi alle 
er forskellige, ovenstående 
er bare min måde at 
komme igennem.

Titel: MS af den 100% attack fri slags – BASTA!
Behandling: Aubagio, siden december 2013

Hvorfor har du valgt denne behandling, eller hvorfor har du fravalgt behandling ?
Havde jeg ikke dannet antistoffer mod Rebif, havde jeg helt sikkert fortsat i den behan-
dlingsform til der kom tabletter. Rebif og Rebif Smart fungerede godt for mig. Copaxone 
og jeg blev til gengæld aldrig rigtig gode venner. Jeg har haft så mange hudgener (ud-
slæt, blå mærker m.m.), at jeg har glædet mig som et lille barn til tabletform. Jeg er en 
af de første, der er kommet på Aubagio fra Glostrup. Og det er altså let, og man føler sig 
altså mere ”almindelig”, når man bare skal tage en pille. Jeg er med på, at der på papiret 
er bivirkninger, men dem har jeg ikke mærket noget til. I det første halve år med Auba-
gio skal man have taget blodprøver hver anden uge, men det er jo kun for at passe på 
Aubagio-brugeren.
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Tager du alternativ medicin eller behandling – og hvorfor – hvad hjælper det dig ?
Da jeg stadig havde føleforstyrrelser i mine fødder, (jeg følte, at jeg gik på vat og havde 
en fornemmelse af, at have sand under fødderne) startede jeg med at gå til akupunktur. 
Det var mest for at få følelsen tilbage i fødderne. Men akupunktøren kunne også skubbe 
til min hukommelse og måske også hjælpe, så jeg fik min selskabsblære tilbage. I 
starten gik jeg et par gange om ugen. Herefter en gang om ugen i et års tid og nu går jeg 
regelmæssigt hver 14. dag. Jeg tør faktisk ikke rigtigt at stoppe, for jeg har det godt, og 
det vil jeg blive ved med at have.

Hvor mange gange er du blevet scannet siden du fik din diagnose – og hvornår blev 
du sidst scannet ?
Sidst jeg blev scannet var lige efter et-årsdagen for mit ”store attack” d.v.s. i marts 2011. 
Jeg skulle have deltaget i et forsøg, men da der var gået et år siden mit sidste synlige at-
tack, valgte de at scanne mig, for at se om der var forandringer, som jeg ikke selv havde 
lagt mærke til. 

Det var der! Af den positive slags. Allerede samme eftermiddag blev jeg ringet op og fik 
fortalt, at jeg ikke kunne deltage i forsøget, fordi jeg ikke havde haft nogen nye attacker, 
Endnu bedre så var nogle af mine ”sclerosear” i hjernen forsvundet, og det allerstørste 
var blevet en del mindre. Jeg tror, det er en af de bedste nyheder, jeg har fået i mit liv. 
(Her vil min yngste datter så tilføje, at den bedste nyhed i mit liv var, da jeg fik at vide, at 
jeg ventede mit andet barn).

Efter at have være i Aubagio behandling i et halvt år, blev jeg tilbudt endnu en scanning, 
men takkede nej, fordi jeg har det godt og derfor mener at andre, der har mere brug for 
det end mig skal have lov til at komme til.

Ynglings citat eller slogan:
Min krop er en attack-fri zone.

Hvad lavede du før din diagnose  - og hvad laver du nu/ også gerne fritidsinter-
esser?
Før jeg fik min diagnose var jeg selvstændig AD’er/grafiker, og det er jeg stadig, dog er 
min indtægt ikke som tidligere. På det punkt kan jeg kun sige, at man ikke skal være 
selvstændig når man får sådan en ”dom”. Jeg mister indtægt, når jeg er til kontrol, blod-
prøver, hviler m.m., men modsat kan jeg selv planlægge min dag, og det er en fordel.

Jeg er tidligere atletikpige og har derfor en god grundstyrke, og det er jeg blevet beløn-
net for. Motorisk har jeg via atletikken også været trænet til at koordinere mine bevægel-
ser, og det har også være en fordel.

Et par år før jeg fik min diagnose, var jeg startet til mensendieck-gymnastik, der er en 
slags holdningsgymnastik, og det går jeg stadig til. Mensendieck er genialt, fordi det er 
eneundervisning, så når jeg føler mig lidt skæv i kroppen, og også da mine fødder/ben 

”var dumme”, så får vi ”rettet mig ud” og ”rettet mig til” hvilket er guld værd.
Ellers så kan jeg løbe, cykle, svømme og styrketræne næsten som før. Af en eller anden 
grund kan jeg ikke længere give den fuld gas, når det er varmt udenfor. Jeg koger lige-
som over og får det dårligt, men det er til at leve med. Jeg kan heller ikke tåle at blive 
udsat for varme på samme måde som før.

Hvordan er du som menneske og person i dag ? ... Har du ændret dig efter diag-
nosen og på hvilken måde ?
Jeg tror ikke, at jeg har ændret mig. Jeg er stadig en optimistisk tumledukke, der rejser 
sig når den bliver væltet. Jeg sover dog mere, og jeg lytter mere til min krop. Men det 
er mest ud fra en ide om, at jeg vil blive sur på mig selv, hvis jeg kunne have forebygget 
noget ved at passe bedre på mig selv.

Har du temperament ... Og hvad gør det for dig – både positivt og negativt ?
Ja, jeg har temperament, og det er både en styrke og en svaghed. For mig er det dog 
overvejende godt, da det hjælper mig med at kæmpe. 

Hvordan har din omgangskreds taklet, at du har fået sclerose? 
Overvejende fint. Da jeg fik min diagnose var min bonusfar alvorligt syg, og der ville jeg 
virkelig have ønsket, at jeg 
havde kunne lade være 
med at fortælle min mor, 
at jeg var syg. Modsat ville 
jeg aldrig kunne lyve for 
min mor, og det ville være 
at lyve at sige, at jeg havde 
det godt, når jeg ikke havde 
det godt.

Det næstsværeste var 
de venner/veninder, der 
nærmest skulle trøstes, når 
jeg havde fortalt om min 
situation. Men det er nok 
delvist min egen skyld, for 
jeg er ikke typen, der pak-
ker noget ind. 

Hvordan synes du bedst, 
at man kan hjælpe som 
pårørende/venner/famile?
Man kan fortælle om alle de 
gode tilfælde. Set i bakspe-
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jlet skulle min ældste datter have haft nogen at tale med, for hun bar på lidt for meget 
inden i. Min yngste er 100% stærk i troen på, at hendes mor er en overlever, så hun har 
ikke haft det behov.

Hvordan føler du, at dit liv er i dag?
Mit liv er godt. 

Hader du din sclerose ? 
Nej, men jeg ville naturligvis gerne være foruden.

Hvis du har børn, hvordan forklarede du dem så, at du havde fået sclerose?  
Forklarede og forklarede… De kunne ligesom se mig, da jeg kom hjem fra hospitalet og 
sov i en uge… Ellers tror jeg mest, at pigerne løbende er blevet oplyst. De ved begge, at 
jeg passer på mig selv, og at jeg vil gøre ALT for at have det godt og for at være en  
god mor.

Begge piger har været søde, kærlige og motiverende, når jeg har skullet stikke.  Og sid-
ste sommer da jeg brækkede tre fingre på højre hånd (styrt på mountainbike i skoven), 
var det min ældste der stak mig hver dag. 

Hvordan har du det med din krop? ... kan du lide den ? 
Jeg har det godt med min krop, og meget socialt uacceptabelt, tør jeg godt sige, at jeg er 
glad for min krop. Jeg er stærkere end de fleste jævnaldrende kvinder, og jeg har samti-
dig nok sul på kroppen til at stå imod i modgangstider ;-)

Hvad er det værste symptom eller bivirkning ved din sclerose ? Og hvordan påvirk-
er det din hverdag/liv?
At jeg er mere træt end tidligere, men igen så er jeg måske ikke mere træt end så 
mange andre. Jeg havde det svært i min ”stikketid”: jeg udsatte det og kom senere og 
senere i seng. Her efter trekvart år på piller er jeg stadig slem til at komme for sent i 
seng og stå for sent op. Men hvis jeg skal op, så kan jeg godt, og jeg kan også sagtens 
klare lange dage.

Lever du efter sclerosekost principperne? Og kan du mærke forskel fra før og efter?
Jeg lever efter: ”Jeg er glad for mad, slik og kage principperne”. Jeg har aldrig rettet min 
kost ind efter modeluner, og det kommer jeg nok aldrig til. Jeg spiser det, jeg har lyst til 
og er sikker på, at det jeg har lyst, også er det min krop har brug for. 

Hvad har din sclerose givet dig af gode oplevelser ? 
Ikke nogen. Undskyld til det dejlige personale på Glostrup scleroseklinik, I er søde og 
dygtige, men jeg ville hellere have undværet min diagnose.

Drømmer du ?
Ja, men det har intet med sclerose at gøre.
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Hvordan har du det med at træne? Kan du mærke en positiv effekt, eller føler du, at 
det er et nødvendigt onde?
Jeg har det godt med at træne, og jeg kan godt lide at se resultater, men i perioder er jeg 
yderst magelig og springer træningen over med god samvittighed. Sidste vinter løftede 
jeg 100 kg i squats og tog 45 kg i bænkpres og så kan man spørge sig selv, hvorfor? 
Svaret er: ”Jeg skulle lige se, om jeg kunne”. Fed selvfølelse!

Livet har så mange farver … hvad var din farve, før du fik sclerose … og hvad er din 
farve nu ?
Multicolor før og multicolor efter. Jeg elsker farver, og jeg trives med farver.

Nåh … Men hvad er det bedste ved at have sclerose ? 
Jeg ville som sagt helst have været foruden, men skal jeg sige noget, så må det være, at 
nu har jeg en lovlig undskyldning for:
1. at sove til middag
2. at skulle være i solen

Hvad er din holdning, til den måde politikerne ser på ”os scleroseramte” ?
Det ved jeg egentlig ikke, men jeg har tit tænkt, at jeg ikke føler, at man kan tillade sig 
at vælge medicin fra. Se på statistikkerne for pokker! Især jer unge mennesker, som jeg 
ind i mellem har mødt i venteværelset på scleroseklinikken. Op på hesten, tag jer sam-
men. I har hele livet foran jer. Men hvis I allerede trækker stikket ud i starten af tyverne, 
så er der saftsuseme lang vej…

Hvad ville du gøre – med få ord – hvis du havde chancen for at være sundhedsmin-
ister for en dag ?
Haha… Det med få ord, skulle du nok have skrevet ved hvert spørgsmål!
Jeg ville fjerne alle kasserne i kassetænkning, og så ville jeg fjerne de offentlige udbud 
og se på helheden og ikke på de enkelte produkter hver for sig. De billigste løsninger er 
sjældent billige på den lange bane.

Har du et råd til nydiagnosticerede ?
Pas på dig selv og pris dig lykkelig for, at du får din diagnose nu, hvor der er så mange 
forskellige forebyggende behandlinger. 

Man kan godt have det godt med sclerose! 

Lad være med at identificere dig med din diagnose, du er stadig det samme menneske 
som før.

Har du et råd til os andre med sclerose?
Pas din behandling til punkt og prikke og pas på dig selv ☺

Hvor er du, og hvad laver du om 5 år ?
Jeg er stadig en glad og lykkelig Michelle – og om fem år er der ikke lang tid til, at jeg 
runder 10 årsdagen for mit sidste attack.

Hvad synes du om det arbejde, Sclerose.info laver ?
Man kan kalde mig konfliktsky, men jeg må indrømme, at jeg ikke kender jeres arbejde 
så godt. Da jeg var nydiagnosticeret, Googlede jeg ofte rundt efter viden, men stødte des-
værre ofte på negative toner. Det er ikke sundt for en tumlerpige som mig, så jeg valgte 
tidligt at afskære mig selv for uspecifikke emner. Nu Googler jeg kun specifikt og jeg 
skifter side hvis der er ”sortseer stemning”

Jeg skrev en gang et indlæg (ikke på sclerose.info) om, at jeg havde det godt med min 
Rebif behandling, men manner hvor det åbenbart var en provokation. Jeg blev spammet 
med ”få dog en liberation treatment” og ”sådan skal du ikke regne med at det fortsætter”, 
”drop din medicin og hæv dit hovedgærde i sengen”. Hold da op! Den havde jeg ikke set 
komme…

Men jeg vil stadig ønske at det bliver mere udbredt, at man godt kan leve godt med sin 
sclerose diagnose. 

Hvad er din største drøm ?
Drømme har jeg mange af, men som udgangspunkt så er det at leve i nuet og at få det 
bedste ud af hver dag.

Slutteligt … fortæl lidt om 
dig selv og dit liv indtil nu 
Jeg tror, at det fremgår 
tydeligt af mine svar, hvem 
jeg er, men ellers kan jeg 
kort opsummere. Jeg er en 
menneskelig tumlerdukke, 
der rejser sig når den bliver 
væltet. Jeg er glad af natur, 
og jeg føler mig privilegeret 
i livet. Jeg er mor til to dø-
tre, og jeg elsker livet. Jeg 
kæmper for dem og det jeg 
har kært, og jeg gider ikke 
at være sur. Jeg er glad, 
når jeg går i seng, og jeg er 
glad, når jeg står op. OG JEG 
GIVER ALDRIG OP! •
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”Tænk engang!”

Jeg sidder i det samme fængsel som Jonas Varbæk. 
Tak til Jonas for inspirationen.
Nu har jeg givet mig selv en prøveløsladelse! En udgang fra fængslet, for jeg vil ikke 
være der.
Fortidens spøger i min bevidsthed. Det samme gør fremtiden, frygten og bekymringerne i 
nuet. Det er tanker der fængsler mig, og jeg vil ikke have dem.
Vi bærer alle etiketter, der 
svøber sig omkring os.
 Jeg har sclerose, jeg er 
bipolar, jeg er ditten og  
datten.

Nej, jeg er et menneske, en 
person, der har sclerose, er 
bipolar eller hvad ved jeg, 
men jeg er et menneske - 
med! 

Jeg er Paul-Erik og den 
gamle sure kælling af en 
krop, den har sclerose. Jeg 
har det ikke!

Er det ikke sådan med 
etiketter? Det er selvopfyl-
dende profetier, jeg er plud-
selig en syg-dom, et fjols 
der ikke duer til ret meget.
Nej så gu´, jeg er måske et 

fjols, men et fjols med en 
sygdom.

Mennesker der får at vide, 
at de ikke duer til det ene 
eller det andet, de tror på 
det, og fan-tastisk nok, så 
duer de heller ikke til noget.

Omvendt, hvis de samme 
mennesker opmuntres, ja, 

“det duer det du laver”, ja 
så lykkes tingene også.

Det skal prøves af i halve 
timer af gangen under 
prøveløsladelsen, at give 
slip på den for-tid og være 
i nuet - det sted jeg helst af 
alle steder vil være.

Det er ikke uden frygt og 
bæven jeg prøveløslades. 
Fortidens fængsel er også 
et velkendt sted for mig, det 
giver en form for tryghed, 
som jeg nødigt slipper.

Alt den baggage fra fortiden 
er noget af et tungt læs, 
men i weekenden slip-
per jeg den for-tid. Rejser 
“light”, ingen tasker og pak-
kenilliker. 

Vi fortæller hinanden at vi 
skal lære af fortiden, men 
ikke mig.. De fejl har jeg 
begået en gang, dem be-
høver jeg ikke gentage. 

Jeg vil lære af nuet, det 
er det jeg vil. Møde men-
nesker, lære ting og lytte. 
Fokus på de gode ting i 
nuet, og ikke lege “find fem 
fejl” med fortiden. Fortiden 
har jeg glemt i en luft-havn 
et sted - jeg ved ikke hvor - 
men det er også lige meget, 
for denne weekend er fri 
af fortid. Jeg tør godt prøve 
friheden.

Nummer to forhindring for 
min løsladelse, er frem-
tidens fængsel.

Jeg frygter at få en tagsten 
i hovedet i morgen, at der 
kommer klimaforandringer, 
og natio-naløkonomien 
går ad hækkenfelt til. Men 
hvor er stedet, hvor frem-
tiden skabes? Det er lige 
nu! I nuet, dette vidunder-
lige øjeblik hvor fremtiden 
skabes.

Omvendt, hvis nogen kend-
te til fremtiden, ville det 
ikke være, som at kende re-
sultatet på fodboldkampen, 
i sjælden grad uspændende 
underholdning!

Hvad betyder fremtiden 
konkret? Tja, jeg skulle nå 
et tog, men missede det da 
jeg mødte en god veninde, 
som havde behov for at tale 
med mig. 

- Men gud, nu nåede du    
   ikke dit tog!’ sagde hun     
   undskyldende.
- Punkt et, så er det ikke  
   mit tog, og to, så kører  
   der et igen om 20 minutter,  
   no problem.’ 

Det rigtigt fine med en 
weekend i det fri er, at jeg 
har valgt den raske side af 
mig, den der ikke er syg. 
Fri af det MS mærke på P.E. 
Ikke at jeg laver mig om, 
nej, jeg ønsker at være i 
den krop lige nu og her, for 
det er det bedste sted i ver-
den at være. Andre steder 
vil være det samme, som at 
komme i fængsl.  

Ofte vælger vi at være i 
fængsel. Med en ægtefælle 
der er krop umulig, job-
bet der er no-get bras, vi 
vælger selv fængslet. 

Hvordan kommer vi ud af 
det fængsel - hey, gør som 
jeg - tag en prøveløsladelse 
engang imellem, og vær 
der, hvor det er det bedste 
sted i verden - for dig - 
TÆNK ENGANG -  sikke en 
prøveløsladelse.

Et andet af mine fængsler 
jeg vil ud af, er det, at give 
omstændigheder og andre 
skylden, når det ikke går, 
som jeg havde forventet.

Det er også min kærestes 
skyld, for havde hun ikke …
Den tossede chef, kapta-
jnen der forulykkede er 
skyld i katastrofen. Nej, der 
kan ikke be-brejdes, for 
der sker ulykker. Hvorfor 
bebrejde andre?

Det er også mine forældres 
skyld, at jeg har sclerose, de 
kunne bare have ladet være 
med at lave mig.
 For at komme ud af det 
fængsel skal vi spørge os selv 
- hvad kan vi bruge det til ? 

Alt andet lige, så er det 
nemmere at tilgive det 
skete, og så komme videre. 
Hvorfor slæbe rundt på alle 
de negative følelser, når vi 
med et tryk på knappen kan 
beslutte, væk med jer, jeg 
vil ud af det fængsel •
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Med  frøken  rose  som  blind  makker  i ægteskabet!

Jeg har lovet at skrive lidt om det at være pårørende til sclerose, så lad mig starte med at 
fortælle lidt om mig selv. Jeg hedder Bente og er 37 år og mor til en skøn dreng på 13 år, 
også er jeg gift med Jørgen på 43år som fik sclerose i sommeren 2010.

Vi blev gift i november 2009, 
så som jeg plejer at sige 
lidt i ironi ”så havde vi været 
gift i et halvt år, da frøken 
rose flyttede ind”  

Da han blev syg, troede 
de først at det var en 
hjerneblødning, som havde 
ramt ham om natten, men 
efter flere undersøgelser 
kom de en måned senere 
frem til at det var sclerose. 
Og at vi skulle være klar 
over at den var meget aktiv, 
ja det skal jeg da love for, i 
dag sidder han i elkørestol 
og skal have meget hjælp, 
den får han af den kom-
munale hjemmepleje og 

så er jeg blevet ansat som 
handicaphjælper 19 timer 
om ugen.

Men tilbage til mig, hvordan 
tog jeg imod diagnosen?

Jeg blev vred ikke på min 
mand, men på min far som 
jo slet ikke har noget med 
det at gøre, men det var 
åbenbart den løsning som 
kom til mig, og selv om jeg 
skældte ham ud og sagde 
at det var hans skyld det 
hele, så sad min far bare 
stille og rolig og trøstede 
mig, og sagde at jeg havde 
helt ret, bagefter kan jeg 
jo godt se at det jo ikke var 

hans skyld, og jeg har også 
sagt undskyld, men den 
dag tænkte jeg ikke klart.  
Jeg var nok også bange for 
fremtiden og for hvad der 
skulle ske.

 Der har været dage hvor 
jeg har haft lydt til at skrige 
over sygdommen, og har 
været vred på den over at 
den har lavet vores liv om, 
men så kigge jeg på min 
skønne mand, og indser at 
han jo stadig er den mand 
jeg giftede mig med.

Så selv om det nogen dage 
kan være surt, så kæmper 
vi sammen for kær-

ligheden er trods alt noget 
som frøken rose ikke kan 
ødelægge.

Som Kim Larsen så smukt 
synger

Nu brister i alle de kløfter,
som fured’ og sprængte 
mit sind, alverdens fagreste 
blomster
for sommerens sagte vind.

Thi to, som elsker hinanden, 
kan volde hinanden  
mer’ ondt 
end alle de argeste fjender, 
som hævner sig jorden 
rundt.

Og to, som elsker hinanden, 
kan læge de ondeste sår 
blot ved at se på hinanden 
og glatte hinandens hår.

Så nu skal vi snart holde 5 
års bryllups dag og jeg ser 

frem til mange flere år.
Så frøken rose hun kan 
bare komme an for hun 
vinder ikke •

Bente Jepsen

Fatigue ved MS  |  Træthed kan håndteres 1

FATIGUE ved MS
Træthed kan håndteres. 

Få en øget forståelse  
for træthed i forbindelse 
med  MS. 

Læs her eller få bogen  
udleveret på din MS klinik 

NY BOG OM
MS FATIGUE

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

Opnå øget livskvalitet  
Lær teknikker og øvelser til at håndtere 
negative tanker og reducere stress.

Tilmelding gratis online  
www.msonetoone.dk
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Bogen

Verdens litteraturens største mesterværk - Stilheden.
Meningen med livet lægger du i - selv.

Fødes af stilheden.
Mig - dig, giver ingen mening - os - forvandler.

Hvem har ret, dig eller mig, måske vi begge eller ikke.
Hvorfor have ret, vi er gode nok endda.

Jeg vil ikke have ret og laves om.

Ti blinde beskriver en elefant.
De har aldrig set en før.

Snabelen er en slange, siger den første.
Ørene, udbryder en anden, er en kejsers vifte.

Min sandhed - Din sandhed.
Sammen og Os,

Måske en dag finder vi samme en sandhed - eller Den.

Mit Jeg defineres af Dig, først da er mit, Jeg
Dig laver Jeg - til Dit.

I stilheden er vi - ej blot - dog til lyst.
Tænker og taler, bedømmer og fordømmer.

Meninger i hobetal ødelægger stilhed, skaber illusioner.
Meningen finder jeg i stilheden - sagte - lykkelig.

Kan vi så få - ro.

Paul-Erik Kirkegaard 

Vil du hjælpe ...

Du bedes venligst sende en ansøgning og dit CV til kim@sclerose.info

Sclerose.info er ved at 
opbygge et salgsnetværk/
team og søger derfor endnu 
en person indenfor salg og 
marketing.

Hvert år afvikler Sclerose.info flere aktiviteter, derfor har vi brug for en person, der skal 
være med til af at løfte denne opgave.

Stillingen består dels i at lave opsøgende salg og finde sponsorer og dels være med til at 
udvikle og videreføre foreningens aktiviteter, konkurrencer og oplysende materiale.

Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til salg og til ansøgninger af fonde og leg-
ater, men det er ikke et krav.

Det drejer sig om en fast stilling (eller en stilling eller arbejde du kan passe ind i din 
dagligdag)  med en ugentlig arbejdstid på 30-35 timer (eller i det omfang du har lys eller 
tid – så det er ikke en forudsætning du skal kunne bruge 30+ timer).

Vi ønsker, at du skal blive en del af foreningen og ved, at det kræver tid at opbygge sin 
egen platform. Den person, vi søger, skal være en selvstarter.

Du skal have gå-på-mod, og du skal være klar til at møde udfordringer i foreningsver-
denen, og det er en absolut nødvendighed, at du har humor.

Du behøver ikke selv have diagnosen Sclerose for at komme i betragtning.

Aftalen vil blive indgået på en meget attraktiv provisionsordning •
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