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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 Scle-
rose.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. •
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Indhold
Et af Ansigterne 1

Februa 2015 er kommet godt i gang.

Slutningen af 2014 og her i starten af 2015 har jeg haft 
travlt. Sclerose.info er ved at få bygget ny hjemmeside 
– struktur på sclerose.info – masser af fotos og gode 
fotokunder – masser af fotoundervisning.

Jeg var i Canada julen og 
nytåret over – stor ve-
jrmæssig omvæltning der 
kunne mærkes på kroppen, 
og ikke at forglemme, at jeg 
i december var i atakbe-
handling!

I weekenden her fik jeg 
ryddet lidt op på min gamle 
harddisk – og kom omkring 
en tekst jeg skrev til Scle-
rose.info for 8 år siden, og 
hvor var det vidunderligt at 
blive mindet om det jeg jo 
godt ved i forvejen. 

Der stod: “Hver uge når 
Alexander er til den times 
undervisning, sidder jeg på 
en cafe der ligger tæt på 
skolen, og nyder lidt sjæle-
pleje – det kalder jeg det 
ihvert fald.

Jeg tager tid til – ingenting!
Jeg slår ræset fra, lader 
mine tanker vandre – og 
hvis jeg bliver lidt for krea-
tiv, som her idag – lige nu 
– så tager jeg en af kaffe-

barens servietter og nedg-
rifler et par ord. Men det 
at koble fra, det at give en 
time eller mere i filosofiens 
tegn, det at pleje sjælen, det 
er vildt sundt. Alle burde jo 
gøre det – nu ikke alle på 
samme kaffebar, for så ville 
det ikke blive roligt.

Nogle gange nærm-
est glæder jeg mig til at 
komme hen og sætte mig 
og lade tankerne vandre 
– sjælen får ro, lade de 
bagerste tanker, dem der 
er i baghovedet, lade dem 
komme frem, give dem 
plads. 

Ingenting ingenting ingent-
ing. Det er sjælepleje.”

Hvornår har du sidst lavet 
INGENTING?

Det er sundt, så hvis du 
ikke har prøvet – så tag lidt 
tid til ingenting

Fortsat god februar •

Kim.

Du kan godt leve et godt liv selvom du har 
fået sclerose!

Velkommen

http://www.sclerose.info
Sclerose.info
Sclerose.info
Sclerose.info
http://www.sclerose.info
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Et af ansigterne – 1

Navn: Karin Heidemann Kjeldgaard
Alder: 38 år
Titel; Jeg er uddannet sygeplejerske i 2000 og sundhedsplejerske i 2004 

Diagnose/årstal for diagnose...måske lidt om hvordan det begyndte, inden du fik 
diagnosen : 
Jeg fik diagnosen d. 20/6- 2013, det første attak kom godt et år forinden. Det begyndte 
med føleforstyrrelser i hænderne i starten af maj 2012, som kunne mærkes, men ellers 
var det meget mildt. Jeg opsøgte først min læge i juli, og i august var jeg ved neurolog, 
som henviste mig til en nervebanehastighedsundersøgelse, der viste normale resultater. 
Jeg gik med den prikkende og snurrende fornemmelse i hænderne, og det blev måske 
lidt bedre. Næste attak kom i slutningen af marts 2013, med markante føleforstyrrelser 
i begge ben og fødder fra navlen og ned. Det var kuldefølelse i fødderne, tunge ben og 
fødder, snurren og prikken og stikken i fødderne. Jeg blev atter henvist til neurolog, og 
herefter gik det hurtigt med udredning i form af MR-scanning og efterfølgende lumbal-
punkur, da MR viste flere plaks. Under de sidste måneder med udredning blev jeg mere 
og mere træt, døjede med hovedpine og svimmelhed. Begge attaks er nu blegnet af men 
mærkes stadig

Behandling: 
Jeg har valgt, at jeg ingen behandling vil have mod min sygdom

Hvorfor har du valgt denne behandling, eller hvorfor har du fravalgt behandling ?
Jeg startede med Avonex en måned, efter jeg fik diagnosen, men det tålte jeg ikke. Min 
lever fik en kraftig påvirkning og der gik flere måneder, inden levertallene var normale 
igen. Jeg valgte så at vente på godkendelsen af Tecfidera og så begynde med det, når det 
var muligt. Jeg fik desværre mange bivirkninger af Tecfidera og valgte at stoppe efter 18 
dage og med den begrundelse, at jeg havde haft det godt hele sommeren og ikke fået 
nye attaks i over et år.

Tager du alternativ medicin eller behandling – og hvorfor – hvad hjælper det dig ?
Jeg tager D-vitaminer, omega 3 fiskeolier, folinsyre(B12), almindelig vitaminpille, et spe-
cielt enzym, nogle cellesalte og noget homøopatisk medicin i dråbeform. Meget af dette 
har en kinesiolog fundet frem til at jeg har gavn af.

Hvor mange gange er du blevet scannet siden du fik din diagnose – og hvornår blev 
du sidst scannet ?
Jeg er ikke blevet scannet siden sygdomsudredning

Ynglings citat eller slogan:
Jeg er blevet taknemmelig over for alle de gode ting i livet, som fungerer. Før tog jeg 
dem bare for givet

Hvad lavede du før din diagnose  - og hvad laver du nu/ også gerne fritidsinteresser?
Jeg arbejdede som sygeplejerske i en 30 timers stilling som vikar i hjemmeplejen. Jeg 
er på sygedagpenge nu og venter på en afklaring, og håber på et fleksjob. Jeg har fået 
mere tid til at træne og dyrke sport samt at være der for familien. Men også tid til at hvile 
mig som det kræver dagligt.

Hvordan er du som men-
neske og person i dag ? 
Har du ændret dig efter 
diagnosen og på hvilken 
måde ?
Jeg er stort set den samme 
som før. Har en positiv ind-
stilling til livet og prøver at 
foretage mig de samme ting 
som før. Jeg vil sige, at jeg 
er blevet bedre til at priori-
tere og sige fra. Jeg melder 
mig kun til de ting, som er 
vigtige og betyder noget for 
mig og familien.
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Har du temperament …. Og hvad gør det for dig – både positivt og negativt ?
Ja, jeg har temperament, men er egentlig ret tålmodig af sind. Jeg kan godt presse mig 
selv, når det er nødvendigt, men tingene fungerer bedst, når jeg brænder for noget, så 
frigiver det en masse energi.

Hvordan har din omgangskreds taklet, at du har fået sclerose ? 
Meget fint egentligt. Selvfølgelig lidt træls i starten at nogle folk var mere interesserede i 
at fortælle, om dem de selv kendte med sclerose, end at høre min historie. Jeg har hørt 
den historie om hende der løb en maraton dagligt utallige gange og bare måttet lytte lidt 
overbærende på det, for så til sidst at sige, at det er ikke en fortælling, som ret mange 
med sclerose kan relatere sig til.

Hvordan synes du bedst, at man kan hjælpe som pårørende/venner/famile ?
Ind imellem bare spørge: hvordan har du det? Og så give tiden til at høre svaret.
Være forstående overfor at man måske må melde afbud i sidste øjeblik, eller at man kun 
er med det halve af dagen og at det er naturligt, at man måske ikke har den kage eller 
ret med, som man ellers før let kunne sørge for.

Hvordan føler du, at dit liv er i dag ?
Anderledes, jeg har tænkt på sygdommen hver dag siden diagnosen. Jeg har ærgret mig 
over, at skulle have den følgesvend med mig. Jeg har nu også fået noget godt ud af det. 
Mere ro, tid til familien, sundere kostvaner og mere motion. Men jeg ville hellere være 
rask og så leve som før, hvis jeg selv kunne vælge.

Hader du din sclerose ?
Nej, det må være fordi at jeg skulle stoppe op i mit liv og værdsætte det, som andre bare 
tager for givet. Jeg får et lige så godt liv med de udfordringer.

Hvis du har børn, hvordan forklarede du dem så, at du havde fået sclerose ?  
Vi talte med de to store på 8 år enkeltvis, stille og roligt og forklarede ganske få ting om 
sygdommen. De to små der på det tidspunkt var 1 og 2 år, kunne ikke bruge sådan en 
forklaring til noget.

Hvordan har du det med din krop? ...kan du lide den ? 
Ja, jeg har en stærk fornemmelse af, at min krop trods alt er stærk og nok skal klare de 
udfordringer sygdommen vil byde den.

Hvad er det værste symptom eller bivirkning ved din sclerose ? Og hvordan påvirk-
er det din hverdag/liv ?
Jeg har døjet meget med hovedpine og det er nok det værste. Det tvinger mig til at hvile 
mere og kan lægge en stor dæmper på mit humør og mit overskud på dårlige dage.

Lever du efter sclerosekost principperne ? Og kan du mærke forskel fra før og efter ?
Jeg synes, at det er meget svage informationer man får om det på sygehuset, men jeg 
har selv købt en MS kogebog og har ændret en del i forhold til animalsk fedtstof. Det 
giver mere energi at spise sund og minimere alkohol forbrug.

Hvad har din sclerose givet dig af gode oplevelser ? 
Jeg træner ved en god fysioterapi og har mødt nogle søde mennesker der. 
Vi har haft en dejlig uges sommerferie i dronningens ferieby i grenaa og mødt mange 
søde mennesker der.

Drømmer du ?
Jeg håber bare på et godt og lykkeligt liv, hvor sygdommen ikke skal forhindre min 
familie og jeg i at gøre det, som vi gerne vil.
Jeg ønsker, som alle andre med sclerose, at man en dag ville kunne helbrede os.

Hvordan har du det med at træne? Kan du mærke en positiv effekt, eller føler du, 
at det er et nødvendigt onde ?
Min hovedpine forsvinder, jeg er meget glad for at træne. Kan næsten ikke vente med 
mine løbe ture, som er hver anden dag. Træning er en meget naturlig del af mit liv og 
det nyder jeg. Det skal der være tid til nu. Et stort plus ved sygdommen.

Livet har så mange farver … hvad var din farve, før du fik sclerose … og hvad er 
din farve nu ?
Før var den blå, nu er den vel grøn. Hvis man kan sige det sådan.
Blå symboliserer frihed for mig, og grøn nok mere håb nu.

Nåh …. Men hvad er det bedste ved at have sclerose ? 
Mere eftertænksomhed, tid til refleksion og taknemmelighed.

Hvad er din holdning, til den måde politikerne ser på ”os scleroseramte”?
Til tider rigidt og gammeldags, og nogle gange helt urimelige krav. At sætte folk i arbe-
jdsprøvning som burde få en førtidspension så let som et fingerknips er uanstændigt 
for mig at se.

Hvad ville du gøre – med få ord – hvis du havde chancen for at være sundhedsmin-
ister for en dag ?
Det kan jeg ikke svare på. Der er så mange indsatsområder, så det ville tage meget lang 
tid for mig at sætte mig ind i. Der er mange patientgrupper, som har brug for et løft. 

Har du et råd til nydiagnosticerede ?
Det er ikke så forfærdeligt, som man lige forestiller sig med den her sygdom, man kan 
mere eller mindre leve, som man plejer. Men jeg vil råde til åbenhed omkring sygdom-
men, så omgangskredsen bedre er i stand til at forstå det og hjælpe til.

Har du et råd til os andre med sclerose ?
Sparring, Networking og give hinanden gode råd og fif om alt fra medicin, til kost og motion.

Hvor er du, og hvad laver du om 5 år?
Jeg bor i her Silkeborg sammen med min dejlige familie. Jeg regner med, at mit helbred er 
nogenlunde som i dag. Jeg tror, at jeg arbejder lidt, måske tre dage om uge i 3-4 timer ad 
gangen eller lignede. Med hvad ved jeg ikke. Måske som sygeplejerske i et ambulatorie.
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Hvad synes du om det arbejde, Sclerose.info laver?
Jeg synes at det er godt, men jeg skal nok blive bedre til at læse bladet. Det kendte jeg 
ikke noget til, inden jeg blev bedt om at deltage i dette.

Hvad er din største drøm?
Et langt og lykkeligt liv sammen med min mand og vores 4 børn.

Slutteligt … fortæl lidt om dig selv og dit liv indtil nu 
Det var straks værre, men hvis jeg skal tage udgangspunkt i sygdommen, så er det jo 
lidt paradoksalt, at jeg der selv er sygeplejerske skal til at lide af en kronisk sygdom. 
Førhen brændte jeg jo for at hjælpe andre og havde ingen forestilling om, at jeg skulle 
blive syg. Det har sat nogle ting i perspektiv. Jeg er på mange måde blevet mere glad og 
taknemmelig og har valgt at anskue den nye livssituation på den måde. 

Jeg vil gerne selv styre mit liv og synes ikke at det danske sundhedssystem hjælper os 
med Multipel Sclerose ret godt, hvilket er meget frustrerende. Jeg kan klare det og stiller 
mange spørgsmål til den 
måde, det kører på. 

Men lad os håbe, at det vil 
blive bedre med tiden og at 
de vil dæmme op for de mu-
ligheder, man har i mange 
andre lande.

Jeg er glad for at sygdom-
men først rammer mig nu, 
hvor jeg har fået mine fire 
børn, så det ikke skulle 
være til diskussion, om vi 
nu ville have 2, 3 eller 4 børn 
med den sygdom. Der har 
naturen skånet os.

Jeg tror på, at alle men-
nesker har noget som de 
tumler med. Nu er det så 
den sygdom, jeg må kæmpe 
med og imod.  
Sådan er livet •

http://www.minms.dk
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Et af ansigterne – 2

Diagnose/årstal for diagnose...måske lidt om hvordan det begyndte, inden du fik 
diagnosen
Den 24. Oktober år 2002 fik jeg stillet diagnosen Dissemineret Sclerose, også kaldet Mul-
tiple Sclerose. Jeg havde haft det dårligt i nogle uger og fik så delvis ansigtslammelse 
i venstre side af ansigtet. Jeg begyndte at få det værre og blev derfor indlagt, jeg kunne 
hverken stå eller gå selv og måtte mere eller mindre have hjælp til ALT.

Jeg ringede derefter til lægevagten, og han kom ud og så på mig. Han syntes, at jeg 
skulle lade mig indlægge, og lade dem se på mig. Jeg overvejede det grundigt, da jeg 
ikke er så glad for hospitaler. Men blev enig med mig selv om, at sygehuset var bedre, 
end den måde jeg havde det på derhjemme, og at de i det mindste kunne holde øje med 
mig, og hjælpe mig ordentligt.
Som sagt så gjort. Jeg blev indlagt.

Jeg startede med at blive lagt på MVA, en akut modtagelses afdeling. På MVA forsøgte de 
2 gange at foretage en Spinalvæske prøve, altså at få noget af den væske der ligger inde 

ved rygsøjlen. De forsøgte som sagt 2 gange, begge gange uden resultat, men det gjorde 
ondt som en i helvede!

Dagen efter blev jeg flyttet op til afdeling F1. Jeg fik en god modtagelse på F1, og kom til 
at snakke rigtig godt med nogle af sygeplejerskerne, som jeg da stadig skylder stor tak. 
Her kan i særdeles nævnes Hanne og Christina. Her forsøgte man endnu engang at lave 
en spinalvæske prøve, men endnu engang uden resultat. Efter det sidste forsøg på F1, 
blev de enige om at få mig skrevet op til en spinalvæske prøve via gennemlysning. Udo-
ver den Spinalvæske prøve, som for øvrigt lykkedes med stor succes med gennemlysn-
ing, blev jeg sat i gennem en MR scanning, diverse blodprøver, en CT scanning og sendt 
diverse impulser igennem kroppen.

 Det var meget hårdt at skulle igennem diverse prøver uden at være sikker på, hvad det 
var de søgte efter. I starten mente de, at det kunne være Burelia, det vil sige et skovflået 
bid. Dette troede de, indtil de ville lave en MR og CT scanning. Herefter fandt de ud af, at 
det bestemt ikke var Burelia men derimod sclerose! 
Da jeg skulle ind og tale med overlæge Thor Petersen, var det ikke sjovt... Havde været 
hjemme lige i en enkelt dag og blev så kaldt ind igen ca. 10 dage efter. Det var ikke så 
hårdt, det at jeg skulle derind, men nærmere tanken: “Åhhh nej.. Har de fundet noget, og i 
såfald hvad?”

Da vi kom ind på Kommune Hospitalet igen, til den etage vi havde fået af vide, fik vi så 
besked om, at det var nede på 3. Etage, jeg skulle være, og bestemt ikke der hvor vi nu 
stod. Hun sagde, at det var nede i Sclerose klinikken. Vi spørger hende, hvad hun mener 
med Sclerose klinikken, hvortil hun svarer noget i stil med: “Bare rolig der er ikke kun 
sclerose patienter dernede”. Dette gjorde mig lidt mere rolig, men hele vejen derned 
husker jeg særligt meget, mine tanker kørte i ring om det ene ord: 

SCLEROSE! 

Kunne ikke helt slippe tanken, og så straks kørestole og førtidspension foran mig, for det 
er jo det billede der altid har været malet om Sclerose ramte... 

Kørestolen...

I en alder af 21 år kunne jeg se mig selv køre rundt og være 
afhængig af en kørestol samt MEGEN hjælp fra mine omgiv-
elser. Så kom vi til snakken med Thor Petersen. Vi starter 
med at sidde og snakke stille og roligt, hvilket egentligt var 
meget rart, det at det gik stille og roligt. Herefter tog han 
billeder frem fra mine scanninger. Han begynder at fortælle 
lidt om de “plamager”/arvævs dannelser, der var at se på de 
billeder i mit hoved. Derfra kunne jeg ikke tage snakken...!

Men begyndte at se det underholdende i, at det lignede at 
jeg havde flyveøre på de billeder. Jeg hørte, hvad han sagde, 

Navn: Natasha Jacobsen
Alder: 33 år
Titel: Mit liv, min historie
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men alligevel gjorde jeg 
ikke. Men husker udmær-
ket da han sagde, at på bag-
grund af de billeder  mente 
de, jeg havde sclerose. 
Jeg valgte FLERE gange at 
spørge ham: “Jamen er det 
sclerose jeg har?” Fik så en 
lille såkaldt “sludder for en 
sladder”, hvorefter han sn-
akkede videre. Måtte spørge 
ham 4 - 5 gange inden jeg 
fik et réelt svar. At JA det 
var sclerose.

Fra han havde sagt det, 
skulle jeg bare ud, ud og 
have frisk luft, mulighed for 
at fordøje den “nyhed” at jeg 
nu altså havde en kronisk 
sygdom, der på nuværende 
tidspunkt ikke kunne kur-
eres...!!! Følte det som var 
gulvet blevet fjernet under 
mig, men tog det vist nok 
meget fattet.

Behandling: 
Får kun Gabapentin og 

Modiodal, da jeg er én af dem, som ikke kan tåle medicinen.
Hvorfor har du valgt denne behandling, eller hvorfor har du fravalgt behandling ?
Har været igennem Copaxone, Rebif, Tysabri og Tecfidera, men har ikke kunnet tåle no-
gle af dem. Hvis de hjalp på nogle gener, gjorde de andre værre.

Tager du alternativ medicin eller behandling – og hvorfor – hvad hjælper det dig ? 
Ikke andet end vitamin piller.

Hvor mange gange er du blevet scannet siden du fik din diagnose – og hvornår blev 
du sidst scannet ?
Efter at have tænkt vil jeg mene, jeg er blevet scannet 6 gange. Sidste gang i forår i år 
2014.

Ynglings citat eller slogan: 
”Lev livet i dag, du ved ikke hvad morgen dagen bringer.”
Hvad lavede du før din diagnose  - og hvad laver du nu/ også gerne fritidsinteresser?

Jeg var studerende på HHX i Århus. Jeg var nået til 2. år, inden jeg desværre måtte 
 sige stop. 

Det jeg læste og lærte hang ikke ved, så jeg kunne læse det samme mange gange, og 
30 min. efter kunne jeg starte forfra. I dag bruger jeg tiden på min forlovede, min træn-
ing, vores hjem, skriver digte og nyder at kunne tage én dag af gangen. Desuden kan jeg 
godt lide at spille kegle billard, fart og spænding.

Hvordan er du som menneske og person i dag ? … Har du ændret dig efter diag-
nosen og på hvilken måde ? 
I dag har jeg lært at nyde livet meget mere, end jeg før var i stand til. Dengang hed det jo 
min dejlige forlovede, studie, studie og studie. Jeg er mere afslappet, og har mere fokus 
på min forlovede, vores hjem og grund, og mig selv. Jeg kan tage mig tid til mig selv, og 
gøre hvad jeg har lyst til.

Har du temperament … Og hvad gør det for dig – både positivt og negativt ?
Jaaa temperament har jeg men synes selv at der skal meget til, og at jeg er blevet bedre 
til at tøjle det. Det negative er, at jeg kan være meget stædig, hvis jeg ved, at jeg har ret. 
Samtidig er det også det 
positive ved at have tem-
perament, da jeg holder på 
min mening, men stadig er 
lydhør overfor andres hold-
ninger og meninger.

Hvordan har din omgang-
skreds taklet, at du har 
fået sclerose ? 
Ligesom det var svært for 
mig, var det også svært 
for de der stod tæt på mig. 
Pludselig skulle man forhol-
de sig til en sygdom, som 
man egentligt ikke vidste, 
helt hvad var, og hvor ville 
tage mig hen. 

Min nærmeste omgang-
skreds gjorde, hvad de 
kunne og tog det rigtig pænt. 
De undersøgte og fandt selv 
nogle af svarene, og andre 
fandt vi sammen. 

Dog mistede jeg også folk 
i min omgangskreds, som 
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havde svært ved at forstå, at jeg altså ikke kunne alt det, som jeg tidligere havde kunnet, 
da jeg jo havde kørestol med hjem fra sygehuset.

Hvordan synes du bedst, at man kan hjælpe som pårørende/venner/famile ?
Svar på spørgsmål uansat hvad de er.
Vær åben for dialog for du er den eneste, der kan sige, hvordan netop DU har det, og 
hvordan det føles på netop dig.

Hvordan føler du, at dit liv er i dag ?
I dag føler jeg, mit liv er godt, på trods af de ting sclerosen bringer med sig.
Jeg bor med min forlovede og vores to katte i vores hus og med en pæn størrelse grund, 
så jeg har altid noget at lave, når jeg kan. Kan i dag nyde min hverdag med min kom-
mende mand, med hvad den så end bringer med sig.

Hader du din sclerose ? 
Vil ikke sige at jeg hader min sclerose, jeg ser den som en trofast følgesvend, jeg dog 
godt i perioder kan forbande langt væk, men ikke kan vise døren. 

Hvis du har børn, hvordan forklarede du dem så, at du havde fået sclerose ?  
Desværre ikke, men vil gerne.

Hvordan har du det med din krop? ...kan du lide den ? 
Jeg er en kvinde med lidt ekstra på sidebenene, men har lært at sådan er jeg.
Dog prøver jeg at ændre det, udover dét så ja, så kan jeg godt lide min krop.

Hvad er det værste symptom eller bivirkning ved din sclerose? Og hvordan påvirk-
er det din hverdag/liv ?
Det må næsten være min hukommelse, mine spasmer og min træthed.

De 3 ting kombineret kan gøre det meget svært, at få en hverdag til at fungere opti-
malt, jaaa man kan vel egentligt sige, at optimalt fungerer det aldrig, men efter bedste 
formåen og med de hjælpemidler man nu kan bruge.

Lever du efter sclerosekost principperne ?  
Og kan du mærke forskel fra før og efter ?
Nej ikke til fulde, men har dog taget noget af det til mig, og prøver at følge. 

Hvad har din sclerose givet dig af gode oplevelser ? 
Sclerosen har givet mig rigtig mange gode oplevelser, jeg har lært masser af dejlige 
mennesker at kende og fået mange nye og gode venner. 

Ungdomstræf og nu voksentræf er to af de mange ting jeg gennem sclerosen årligt ser 
frem til. Sclerosen har endvidere gjort, at jeg har lært mig selv meget bedre at kende. 
Jeg har lært at lytte mere til min krop, end jeg gjorde før. 

Drømmer du ?
Jaa jeg drømmer indimellem. Fælles ved mine drømme må være, at dér er jeg uden 
hjælpemidler, og kan gå, cykle og løbe…  :-)

Hvordan har du det med at træne ?  
Kan du mærke en positiv effekt, eller føler du, at det er et nødvendigt onde ?
Jeg kan godt mærke, at der er positiv effekt ved at træne, det kan bare svært at komme 
afsted, når sclerosen arbejder i mod. 

Livet har så mange farver … hvad var din farve, før du fik sclerose … og hvad er 
din farve nu ?
Vil ikke mene at min farve har ændret sig. Før sclerosen var den turkis, det er den sta-
dig, dog har en pæn fersken farve sneget sig med ind på listen. 

Nåh … Men hvad er det bedste ved at have sclerose ? 
Det bedste ved at have sclerose må være, at jeg har min mand herhjemme ved mig, og 
vi har et godt samarbejde når det gælder arbejde, og et endnu bedre når der er fyraften 
og vi er et par. 

Hvad er din holdning, til 
den måde politikerne ser 
på ”os scleroseramte” ?
Jeg synes mange gange, 
at de er snæversynede. De 
læser noget og har holdning 
ud fra dét, men har sjældent 
overhovedet snakket med 
én der har sclerose.

Hvad ville du gøre – med 
få ord – hvis du havde 
chancen for at være sund-
hedsminister for en dag ?
Så ville jeg få samtlige poli-
tikere en tur på Haslev eller 
Ry for en dag. Så har de mu-
ligheden for at opleve nogle 
af de ting, vi går igennem, 
og se forskellige grader af 
sclerosen, og måske den 
vej rundt få øjnene op for 
hvordan, virkeligheden ser 
ud, og ikke bare er en linje 
på et papir. 
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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.

Har du et råd til nydiagnosticerede ?
Kom ud og mød andre. 
Kommunikation er vigtig, også bare for at få en viden om hvordan sclerosen kan være 
for andre. Du er ikke alene. 

Har du et råd til os andre med sclerose ?
Du er ikke alene, der er mange sparringspartnere rundt i hele landet. 
Du skal bare ud og opsøge kontakten.

Hvor er du, og hvad laver du om 5 år ?
Jeg er, hvor jeg er nu sammen med min kommende mand. Medicin vil jeg stadig til den 
tid være uden. 

Hvad synes du om det arbejde, Sclerose.info laver ?
Jeg synes Sclerose.Info laver et fantastisk arbejde! 
Har de gjort lige fra starten.
Dog savner jeg, da der blev arrangeret Sclerose Matchen.

Hvad er din største drøm ?
At blive gift med min 
mand og få børn.
At sclerosen holder sig hvor 
den er nu eller bedre.

Slutteligt … fortæl lidt om 
dig selv og dit liv indtil nu 
Jeg er en ung kvinde på 
33 år, som ser muligheder 
frem for begrænsninger.
Jeg prøver at se fremad og 
ikke tilbage, for det der er 
sket, kan man ikke ændre. 
Jeg har været hårdt ramt af 
sclerosen og været i eldrevet 
kørestol.

Én af mine måder at få tin-
gene ud på, dét er at skrive 
digte. •
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Jonas Jukebox –  Vinterblod  i årerne?

Så kom vi over jul og nytår. Håber I alle kom godt ind i det nye år? Jeg håber I alle havde 
det lunt og godt, og hyggede med familie og venner i den søde jule – og nytårstid. Ikke 
desto mindre – ja, så fik vi jo ikke sne alle steder i julen. Sne eller ej. Kulde eller ej. 
Skader det at lade sig ”udstyre” med lidt vinterblod i årerne? Jeg selv tænkte det godt; 
Det skulle da være mærkeligt, om vi slet ikke så noget til vinteren i 2014/15. Vinteren 
varer jo også lidt endnu – siger kalenderen. Jeg husker da også både kulde og frost, 
men dog ikke lige sne – i hvert fald der hvor jeg var juleaften. Ikke desto mindre har vi 
jo lige haft visit af både ”Egon ”og ”Dagmar.” Nogen mere end andre.                

Jeg synes bestemt det kan 
være særdeles hyggeligt 
at sidde indenfor, lunt og 
godt, og høre vinden suse. 
Men noget af det hyggelige 
går så af igen, når jeg 
tænker på alle de stak-
kels mennesker, der får 
deres hus og hjem ødelagt 
ved storm og vandskader. 
Det er bestemt ikke sjovt. 
Jeg får da også altid sagt 
til gemalen: ”Bare der nu 
ikke sker noget her!” Da vi 
havde besøg af ”Egon her i 
Rødovre i sidste uge – lige 
som alle jer andre. Ja der 

blev jeg måske lidt mere 
nervøs end jeg plejer. Ikke 
fordi – ja det knagede og 
buldrede lige så meget som 
det plejer. Men der var ikke 
desto mindre – så meget 
tryk på vinden at ruden i 
vores altandør ligesom gav 
sig – buede. Der tænkte jeg: 
”Så for sytten da. Nu blæser 
ruden da ind i stuen?” 

Apropos at ”vinterblod” er 
en god ting, for at holde 
varmen – eller måske ikke? 
Jeg har faktisk lige haft en 
episode, hvor jeg mærk-

ede denne varme, eller 
fænomenet. Jeg vælger at 
dele episoden med jer. Det 
skal lige siges, at der var 
tale om en fejl – ikke desto 
mindre, men indtil det var i 
orden, var jeg da ikke rolig. 
Jeg modtog for 14 dage 
siden ca med posten, et 
brev fra Dong Energy. Jeg 
tænkte: ”Hvorfor nu det? 
Vores el-regninger pbs-
betales da”?? Jeg flåede 
kuverten op:

”På trods af flere rykker-
skrivelser, samt at vi ikke 

har hørt fra jer vedr en evt 
betalingsaftale for jeres 
elregning på kr xxx, skal 
vi hermed meddele at 
der lukkes for strømmen 
på jeres bopæl onsdag d 
xxx”.... Jeg siger jer, fra at 
have siddet – for det gjorde 
jeg den dag - og have 
frosset med tæppe over 
benene, og nok mere have 
”sommerblod” i mig, der 
var blevet koldt - gik jeg på 
et splitsekund fra 0-punk-
tet til KOGE-punktet kære 
venner. Nej, hvor blev jeg 
bange, og havde det, som 
var det overgangsalderen 
der trykkede – bare lidt 
da i hvertfald. Pyhadada. 
Vinterblod kan med andre 
ord finde kogepunktet. 
Jeg fløj i telefonen til Dong 
Energy med det samme: ” 
Det er meget beklageligt, 
at I har modtaget et luk-
kevarslingsbrev på jeres 
strøm. Det er beklageligvis 
ikke blevet stoppet, da der 
er sket en fejl” Jeg vidste jo 
det var en fejl og at regnin-
gen for længst var betalt. 
Jeg er da i så fald glad for, 
at det KUN var et varslings-
brev, frem for at der havde 
stået en gut og slukket for 
måleren. 

De fleste vil jo nok blive lidt 
hed om ørerne, når man 
modtager en sådan trussel. 
Det er vel i grunden også en 
naturlig reaktion! Omvendt 
ved man jo så godt, hvad en 
sådan trussel betyder, så-
fremt der HAVDE været tale 

om en restancebetaling. 
Vi havde jo af gode grunde 
ikke modtaget rykkere da 
regningen var betalt flere 
uger før. Over PBS!!!

Nu kunne jeg lige bringe 
dette – ikke spor rare ek-
sempel op. Men altså jeg 
kan godt mærke – vinter 
eller sommerblod i årerne 
– anyway – så mærker jeg 
tydeligt, at jeg efter min 
diagnosestilling MS, har 
fået et helt andet reaktions-
mønster, i situationer, som 
denne. Ja det er lidt svært 
at sætte ord på, men da ved 
jeg jo så, at jeg er så heldig, 
at mange af jer læsere ved 
hvad det er for en følelse 
jeg her tænker på. Altså 
der skal ikke så meget 
til før mine pressefolder 
bliver ”skæve”. Rationalitet! 
Skal vi ikke kalde det det? 
Jeg sagde hele tiden til 
mig selv: ”Jonas, ro på. Nu 
ringer du til Dong Energy´s 
Kundeservice og taler med 
dem” Mine fingre sitrede 
da så meget, da jeg skulle 
trykke nummeret på min 
nye Iphone, eller hvad det 
hedder? Ihvert fald touch-
tastatur, så jeg havde da 
nær aldrig fået ringet op. 
Først da jeg sad med den 
meget forstående og ven-
lige dame i min øresnegl, 
så jeg hvad der længere 
nede i brevet stod. Ja! Panik 
panik. Der var så 14 dage 
til selve lukningen ville ske. 
Havde regningen derfor 
ikke været betalt, kunne 

det sagtens nås. Jeg er 
altså ikke så god til de der 
situationer mere. Sådan 
vil jeg gætte på, nogen af 
jer der læser dette, også 
kan have det – eller får det, 
når en situation udvikler 
til noget ukontrollabelt? Så 
skal vi altså hjælpes lidt. 
Helst skal der være en i 
nærheden vi er trygge ved, 
der kan få vores blodtryk 
ned igen, og sige: ”Tag det 
roligt. Det går alt sammen. 
Det bliver meget værre 
med panik på”. Ja det er 
fuldstændigt rigtigt det gør, 
men omvendt, sker det når 
det sker, og det er ikke en 
situation, jeg selv kan styre, 
når den opstår. Ikke før 
bagefter, når diverse farer 
er drevet over.

Kan I lige se, hvilket vinter-
blod det havde givet i år-
erne, at få lukket for strøm-
men i december måned.

Næhhh, så hellere ”det 
gode vinterblod” Det kan vi 
lidt mere selv styre. En tur 
på Karma, og min gemal 
på cykel om søndagen, en 
tur rundt om Damhussøen. 
Det ved vi hvad er – og har 
kontrol over. Efter sådan en 
søndagstur i frostgrader, 
hjem og have en tår kaffe, 
og et enkelt afsnit af ”Mata-
dor” fx Det er mere til at 
tage og føle på. Denne form 
for kulde – eller varme! •

Jonas Varbæk
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”Tænk engang!”

TOMME RUM OG DET IMELLEM

Min væg er tom, intet som helst hænger på den, hvid som den reneste sne på bjergets 
top. Jeg har en vanvittig trang til at fylde det hvide ud! Der skal være noget til at udfylde 
tomrummet, bare et eller andet.

Det er spild af plads, en hvid væg uden noget på, stor hvid og tom.
Claire du Lune spiller i mine ører, tankerne drages mod rummet mellem mig og væggen. 
Måneskinnet fylder den tomme luft, smukt og stemningsfuldt.
Cellerne i kroppen er udfyldt af samme tomrum, af ingenting, protonerne er der afstand 
imellem. 

Kvarkerne i protonerne er i det samme tomme rum og antager astronomiske dimen-
sioner, som mælkevejene i parallelle universer - multiverser.
Det vi ser, det der er, udgør kun 4% af verdensaltet, resten er tomhed, intethed 96%.

Var ikke afstanden, var meningsløshed, uforståelighed. 

Betydningen af mellemrumtasten er bare - alt afgørende:
Forvardetikkefordenvilledetværesværeatforstådetskrevne!
Min kalender har dage der er hvide og uskrevne, som den reneste sne på bjerget, hvor 
ingen før har sat deres spor.

 De hvide rum er tomheden. Der har jeg frihed til bare at være til, frihed til intet at 
foretage mig, blot nyde at være i det tomme rum - fri af tanker og dagligdag.
Buddha siger vi skal bryde Samsara ring og undgå genfødsel. 
Nirvana er målet, men hvad er Nirvana, andet end tomhed?

Defineret som A i Sanskrit, det helligste bogstav, negationen af implicit eksistens, den 
højeste Buddha - Tomheden.

Himmel for sjæle, bevidstheder i Nirvana, jeg er bekymret for at forsvinde ud i in-
tetheden, i glemsel og ingenting, for hvad så med mit jeg? Er det blot en illusion?
Kristne siger “Reinkarnation - det tror vi ikke på!”

Islamister slår ihjel og kommer i den kristne himmel med 72 jomfruer, det er blot for-
budt at nævne Jesus og, at de deler den samme himmel.
Jesus er inkarnationen, guds søn, født af en jomfru. 
Spørgsmålet er, om  Jesus er en reinkarnation? 
 
Før Jesus blev Krishna født, som guds søn, af en jomfru, for at frelse menneskeheden - 
fra guderne ved hvad.

Lige nu lever jeg. Når jeg dør er mit største ønske plads og rum. Rum til stilhed og 
plads til ingenting, tomhed og grænseløs plads. 

Jeg har så svært ved ingenting i levende live! Der er så mange meninger, krige og be-
brejdelser. Det og vi, fylder rummet mellem mig og dig med skidt.
Så hellere tomhedens fredsommelighed, hvor mit ego er en illusion, inden jeg beg-
ynder at tænke hvorfor og hvordan.

Jeg vil ikke have hvidt lys, trubadurer, jomfruer i hobetal med deres helte, jeg bliver 
sneblind, døv og gal. 
Jeg vil have fred - det er min Himmel, mit Nirvana, fra evighed til evighed og alle de 
andre evigheder.

 Jeg vil være en død i det store kosmos, mellem parallelle multiverser. 
 Skulle nogen have brug for mig, så er det sikkert i orden at vende tilbage til et sted, 
hvem ved hvor!!!

Men indtil da, så vil jeg lege, lære og lave ingenting i lange baner, og vente på forårets 
komme, så jeg kan genetablere min komfortzone.
Gud bevare komfortzonerne, og må de aldrig ophøre eksistere - for “tænk engang” •
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Fornøjelsen forsvandt, da du blev væk i tågen.
Umulig at finde igen i glemslens kvælende favntag.

Alt jeg kan gøre er at håbe,
- This too will pass -

Mellemspillet er uden kant, gråt - kedeligt.
Min krop gør ondt og vil andre steder, end jeg.

Der er dømt sofa - en elendig sofablues - uden forventninger.
Jeg spiller elendigt, hænderne ryster.

Shakin Stevens.

Jeg er alene med min Netto kage - af chokolade.
Griner af det hele - Februar 1,5 timer mere lys om dagen.

Det sner og er koldt, det rager mig, ja netop - elsker høstblomster.
Forår og sommer er på vej, snefnug go home.

I bliver til noget andet, måske til de smukkeste sommerblomster.
Vi hænger sammen, alle i samme hjul, forfra og forfra igen.

En dag bliver min krop til lettelsens smukke blomst.
Der skal alle vi smukke blomster spise, drikke og danse i vinden.

Vidunderlig blues med jer, mine smukke, velduftende violer.
Stå dansende stille med jer og være.

Vindblues, få mig til at danse i glæde med mine venner.
Og en Irsk chokoladekage fra Netto.

Vi hænger alle sammen - velkommen Februar - fornøjelser - henne om hjørnet, 
 lige om lidt.

RUM UDEN KOMMAER OG KUN ET PUNKTUM

Sidder i rummet
rummet imellem det der skjuler

noget jeg ikke ved
ukendt spændende og frygteligt

måske
jeg vil op i skyen og se ud

se hvad den anden side gemmer

Se ud i det ene vers
univers med naboer i multiverser

den anden side
måske det øjeblik jeg længes efter

det lige om lidt
henne om hjørnet

en anden gang

Kravler dirrende op i mit høje træ på engen
tættere på himmelen og kloder

dråberne på ruden er millioner at verser
multiverser

måske synger de samme sang om himmelen
jeg kan intet høre for larmen

fingeren på kanten af min kaffekop kører i runde ringe rundt.
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Du kan godt leve et godt liv selvom du har fået sclerose!

Det er ikke sjovt at have fået diagnosen sclerose! Lad os bare blive enige om det.

Men når det nu er sagt, så synes jeg også det er vigtigt, specielt overfor de nye med 
diagnosen sclerose, som står overfor spørgsmålet  “Hvad nu?” at understrege, at det ikke 
betyder at fremtiden er lig med et liv i sygdommens tegn – et liv hvor man er handicappet 
og ikke kan noget – hvor der ikke er noget at se frem til.

Vi, DU, vælger selv din tilgang til livet. Du vælger selv din måde at gå videre med livet på.
Jeg ved det lyder simpelt og nemt. Det er det ikke – men du vælger selv, hvordan din dag 
skal starte. Skal den starte negativt og i frygtens tegn, eller vil du starte den positivt  
og glad?

Hvis du er en glad person, det er bare noget der er medfødt – vi kender det alle - han 
eller hun er altid glad som man siger – så er det noget nemmere, for så har man pr. au-
tomatik en positiv indgang til livet, også med de forhindringer som livet bringer.

Er du en type som er delvist glad eller mere eller mindre negativ overfor forhindringer 
og ændringer i livet, så bør du gå i gang med at øve dig i et blive mere positiv.

Kan man det? Ja det kan man. Hver gang du har en negativ tanke, eller hver gang du 
registrere du har en negativ tanke, så skal du skynde at udskifte den. Det kan man godt 
– og nej det er ikke nemt.

Jeg betragter mig selv som en glad og positiv mand – men jeg øver og træner også. 
Selvom man kan køre på cykel, endda er god til det, er professionel cykelrytter – så 
bliver man altså nødt til at træne hele tiden!

Man vil gerne læse og vide alle de gode historier om scleroseramte – hellere de gode 
en de mindre gode og triste – og jeg ville personligt ønske der var flere af gode sclero-
seramte historier der blev fortalt – så hvis du nu læser dette – så del din viden! Bliv et 
af Sclerose.infos ansigter (Sclerosen har 1000 ansigter – ingen er ens – og det er vores 
sygdomesforløb heller ikke)

At have sclerose betyder IKKE at man ikke kan leve et godt liv. Det betyder IKKE at man 
ikke har mange gode oplevelser. Det betyder IKKE at man ikke kan arbejde. Det bety-
der IKKE man ikke kan have et indholdsrigt liv. Man skal måske gøre tingende lidt an-
derledes, men det betyder ikke at det er mindre sjovt og interessant...

Et input til alle, specielt til de nydiagnosticerede – livet er smukt, og jeg synes vi alle har 
et ansvar for at leve det.

Sclerosen styrer ikke dit liv  – det gør du selv.

Skriv til Lene Steincke direkte hvis du vil være et ansigt på lenes@sclerose.info eller til 
admin@sclerose.info.
Du er også velkommen til at skrive direkte til mig på kim@sclerose.info •

Kim Gelser

http://www.sclerose.info
http://www.sclerose.info
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