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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 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. •

Tænk engang 

Digt – Paul-Erik Kirkegaard
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Indhold
Facebook gruppen

Et af Ansigterne 2

Vil du hjælpe Sclerose.info ?

Hvad er det der sker når vi gemmer os ?
Hvad er det der sker når vi prøver at manifestere os ?
Det handler ikke kun om sclerose, og os scleroseramte – 
det gælder for alle

Det er frygt
Det er angst
Det er forfængelighed

Dette blad omhandler bl.a. 
de emner.
For det er noget der betyder 
rigtig meget for mange. No-
gle taler højt (nogen gange 
nervøst) om det – andre 
gemmer sig i hjørnet når 
emnet berøres.

En historie fra det virkelige 
liv. For en del år siden talte 
jeg med en mor til 2 børn 
(små børn, 5 og 7 år)
Hun havde haft diagnosen i 

5 år og havde aldrig fortalt 
sine børn det.
Hun skjulte det overfor 
venner – arbejde – del af 
familien og sine børn.
Jeg kan huske jeg var totalt 
rystet – og jeg spurgte 
hende hvorfor – hvortil hun 
svarede. Jeg vil ikke have 
mine børn bliver nervøse 
over min sygdom – jeg vil 

ikke have nogen som helst 
skal behandle mig an-
derledes end andre men-
nesker.

Jeg spurgte hende stille – 
om hun kunne forestille sig 
hvordan børnenes angst var 
overfor at der var noget galt 
med mor … om mor skulle 
dø … når hun nu hen slog 
alting overfor dem.

Børn er jo ikke dumme 
… de kan se alt ! Og børn 
tænker og har fantasi så 
den løber af med dem. Din 
egen frygt for din sygdom 
afspejles direkte i dine 
børn.

Men det er nemt sagt – 
altså. Jeg har altid været 
ærlig og åben overfor mine 
børn – min familie. Altid. 
Det er ikke altid jeg ”gider” 
snakke om sclerose – men 
det respektere alle.

Spørgsmålet er altid – 
hvordan forholder du dig 
til din sygdom. Hvordan 

håndtere du din situation.

Hvor ærlig er du – hvor 
åben er du … hvad er 
egentlig det rigtige ?

Skjuler du din sygdom ?
Manifestere du dig med din 
sygdom ?

Nu kommer sommeren 
snart – og vi skal alle ud og 
ligne nogle toptunet bad-
edyr … hva´så ?

Rigtig god juni •

Kim

Forfængelighed

Velkommen

http://www.sclerose.info
Sclerose.info
Sclerose.info
Sclerose.info
http://www.sclerose.info
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Sclerose.info har fået en besked fra en os de mange Facebook brugere som foreningen, 
og vi har internt besluttet at bringe denne (og vi har fået lov fra brugeren) idet dette 
omhandler et emne vi alle har tænkt over eller tænker over

Kære Sclerose.info

Jeg bruger Facebook gruppen meget. Jeg vil gerne sige tak til jer for at i har 
den side, for den har hjulpet mig rigtig meget.
Mange i min familie og venner ved ikke jeg har sklerose, men når jeg læser i 
gruppen kommer jeg jo tættere på den sygdom som jeg er så bange for.
Det er ikke alt man kan bruge fra gruppen, men jeg deltager ikke aktivt. Det 
tror jeg ikke er godt for mig.
Men jeg er utrolig glad for gruppen og den ærlighed der er, også selvom jeg 
nogen gange bliver bange 

Tak.

/Anonym

Dette spørgsmål – der bringer vi på Facebook gruppen også – og vi vil bede alle om at 
deltage i besvarelsen.

Hvem skjuler du din sclerose overfor ? 

#  Jeg skjuler ikke min sclerose for nogen som helst

#  Det er ikke alle mine venner der ved jeg har sclerose

#  Det er ikke hele min familie der ved jeg har sclerose 

#  Min arbejdsgiver ved ikke jeg har sclerose

#  Det er ikke alle der ved jeg har sclerose, for jeg fortæller ikke alt

#  Hvis jeg bliver spurgt om hvad der er galt fortæller jeg det

#  Jeg venter til det rigtige tidspunkt så fortæller jeg det

Facebook gruppen

http://www.minms.dk
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Alle mennesker er forfængelige!
Man tænker på sit udseende. Man tænker på hvordan man ”tager sig ud” i denne perfekte 
verden vi lever i.
Reklamens magt – marketing – verdenen har lavet et klart billede af hvordan vi skal se 
ud og tilpasse os i samfundet – i verdenen.

Forfængelighed.

Når nu sclerosen kommer 
snigende – eller brasende – 
så er det jo altså ikke altid at 
dette billede passer ind i ens 
egen tilværelse.

Man falder ligesom lidt 
udenfor dette perfekte 
billede.

Man kan jo ikke lade være 
med at afspejle sig – det 
ville være løgn hvis man 
påstår andet. Men det be-
tyder ikke at man ikke kan 
arbejde med det – ikke bille-
det – men det at man ikke 
passer ind i det.

Som en hvilken som helst 
minoritet i verdenen – så er 
der nogen/mange der råber 
så højt som muligt ”Sådan 
her er det !!! … Du skal 
f%¤&#%# acceptere mig som 
jeg er !!!! … LIKE me … og 
hvis ikke skal jeg dyteme 
nok gøre livet svært for dig !”

Andre – de laver en hurtig 
struds i ørkenen øvelse … 
Hovedet ned i sandet. Vi 
skjuler os. Vi ”forsvinder” 
… vi kan i bedste børnestil 
IKKE se – derfor kan vi ikke 
ses!

Vi skjuler os !
Vi gemmer os !
Vi vil ikke udstilles !
Vi kan ikke acceptere at vi 
ikke passer ind i billedet.

Hmmmm, Hvad er det 

rigtige at gøre ?
Hvordan reagere du ?

Jeg har gemt mig I mange 
år – da jeg levede i Dan-
mark … der kunne jeg ikke 
forlis med at når jeg havde 
en dårlig periode – eller var 
skidt – så kunne jeg ikke 
klare at man kiggede på 
mig med de bedende øjne 
… de der nååååååhhhhhh.

Jeg kunne ikke forholde 
mig til det !!

Nu går det bedre. MEN … 
det bider altså stadigvæk.

Jeg havde brug for at være 
i harmoni med mig selv her 
til morgen.
Jeg tog ned på stranden – 
jeg skulle fylde min sjæl … 
jeg skulle smage solen livet 
og nærværet … med mig 
selv!

Jeg tog min stoklet (det 
kalder jeg den) lyder lidt fix 
ikke.
Jeg gik i på min favorit 
strandrestaurant .
Jeg kender betjeningen … 
men de har ikke set mig 
mange gange haltende og 
med stok.

Dejligt smil fra den søde 
servitrice … varmede.
Jeg tog i dyb indånding for 
at rense mine tunge lunger 
(overført betydning)

Jeg følte mig 60 år gammel 
gik som en 70 årig.

Men for pokker det varme-
de helt ned i tæerne.

Følelsen af at … jeg er her. 
Ingen råben … men den 
der … jeg er her virkelig.
Jeg gider ikke kigge på 
andre om de ser mig.
Jeg gider ikke skjule mig
Omvendt skal jeg ikke 
manifestere mig selv.
Jeg er her bare.

Jeg lagde min stok på 
kanten af restauranten … 
tog et billede.

Illustration overfor mig selv 
om at komme videre.

Servitricen kom med kaffe 
– og hendes hånd faldt ned 
over min skulder.

Harmoni !
Harmoni !

Uha som den kaffe var 
god … for sjæl – fysisk … 
den smagte altså bare ret 
meget bedre •

Kim
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Navn: Charlotte Hjelm 
Alder: 32

Diagnose/årstal for diagnose...måske lidt om hvordan det begyndte, inden du fik 
diagnosen: 
Jeg fik diagnosen i 2003, efter jeg i 2 år havde oplevet div. Føleforstyrelser. Det startede 
i min arm, fod og til sidst blev det til, at når jeg løb, havde jeg fornemmelsen af, jeg løb i 
huller (meget ujævnt underlag), og jeg mistede følelsen i begge ben fra fødder og op til 
over navlen.  

Behandling:
Jeg startede på sprøjte, Rebif. Den dannede jeg desværre antistoffer imod og kom over 
på Copaxone. Det var jeg i nogle år, on and off pga. graviditet. Til sidst kunne/ville jeg 
ikke stikke mig hver dag og var klar til at stoppe, men heldigvis fik jeg lov til at starte på 
Gilenya og er det stadig uden problemer. 

Hvorfor har du valgt denne behandling, eller hvorfor har du fravalgt behandling ? 
Da der kom piller/kapsler på markedet, var jeg villig til at ”gøre alt” for at komme over 
på det for at stoppe med sprøjterne. Jeg blev mindet hver dag om min sygdom, og det 

havde jeg det ikke godt med. Jeg var helt indforstået med, at kunne jeg ikke komme i 
betragtning, ville jeg stoppe med at være i behandling. 

Tager du alternativ medicin eller behandling – og hvorfor – hvad hjælper det dig ?
 Nej har aldrig været på noget alternativt. Jeg tror selv, at det er fordi min sclerose ikke 
har ”spændt ben” for min hverdag, så jeg har ikke haft behovet – været desperat nok.

Hvor mange gange er du blevet scannet siden du fik din diagnose – og hvornår blev 
du sidst scannet ? 
Jeg er blevet scannet 2 gange, efter jeg fik diagnosen, og sidst var lige inden jeg kom 
over på ny medicin. 

Ynglings citat eller slogan: ?
Hvad lavede du før din diagnose  - og hvad laver du nu/ også gerne fritidsinteresser? 
Jeg fik min diagnose tidligt, så jeg gik i skole og havde et ganske alm. Ungdomsliv med 
venner og kæreste og skulle i gang med uddannelse. Jeg har aldrig dyrket motion som 
sådan, men været glad for at gå – gå ture. Jeg dyrker stadig ingen motion, og ture bliver 
det desværre heller ikke til så meget, som jeg gerne ville. Kan ikke holde til det på 
samme måde. Men jeg lever et normalt liv med mand, 2 børn og alm. 37t arbejde. 

Hvordan er du som menneske og person i dag ? Har du ændret dig efter diagnosen 
og på hvilken måde ? 
Jeg er sluppet billigt ind til nu. Jeg har ikke de store gener af sygdommen. Jeg kan ikke 
være aktiv, nej, men jeg har et ganske alm. Liv, og det er jeg glad og taknemlig for. Dog 
kan jeg jo godt mærke, at jeg er træt om aften, for mange ting på for kort tid (stress) ikke 
er godt og trætter kroppen sindssyg hurtigt, og tålmodigheden skummer hurtigere over, 
hvis jeg er træt eller har travlt. Det er nok der den største forandring er sket.  

Har du temperament … Og hvad gør det for dig – både positivt og negativt ?
Syntes ikke jeg vil sige, jeg har et temperament som sådan. Der skal bare ikke ske for 
meget på for kort tid.

Hvordan har din omgangskreds taklet, at du har fået sclerose ?  

Hvordan synes du bedst, at man kan hjælpe som pårørende/venner/famile?
Lade være med at ”overtage” med mindre det er aftalt. Giv hjælpen uden at spørge, og vi 
kan altså også være syge og trætte, uden at det har noget at gøre med Sclerosen.

Hvordan føler du, at dit liv er i dag ? 
Jeg har det godt, og lever det liv jeg gerne vil. Jeg vil ikke sige, at jeg ikke gjorde noget 
om hvis jeg var ”rask” men i bund og grund ☺

Hader du din sclerose ? 
Nej hader den ikke, men kunne godt undvære den!

Et af ansigterne – 1
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Hvis du har børn, hvordan forklarede du dem så, at du havde fået sclerose?  
Det er kun min store dreng, der spørger. Og har fortalt ham i børnehøjde, at jeg er syg og 
det er derfor jeg ikke kan gå/løbe, og at mine ben bliver trætte. Har fortalt ham hvad det 
kan gøre ved nogle, men også at det ikke er farligt!!
 
Hvordan har du det med din krop ? ... kan du lide 
den ? hehe man kan vel altid tabe sig ☺ men i bund og grund ja.

Hvad er det værste symptom eller bivirkning ved din sclerose ?
Og hvordan påvirker det din hverdag/liv ? 
Det værste jeg har prøvet er ca. ½ år efter begge fødsler. Der mistede jeg finmotorikken 
i min hænder og kontrol over benene. Jeg kunne ikke gå 10m uden at blive træt, og jeg 
skulle ”give hjernen besked”, om at den skulle flytte mine fødder over bare 3 cm. Det var 
hårdt, og ja der var jeg bange for at det ikke blev ”normalt” igen.

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

Hvad har din sclerose givet dig af gode oplevelser ? 
En tur til Rumænien i 2005 sammen med andre unge seleroseramte fra Polen og 
Rumænien. Ungetræf og den lokale klub hvor du ikke behøver at forklare noget.

Hvordan har du det med at træne? Kan du mærke en positiv effekt, eller føler du, at 
det er et nødvendigt onde? 
Burde gøre det, men kan ikke tage mig sammen eller finde tid og overskuddet ☺

Livet har så mange farver …  hvad var din farve, før du fik sclerose … og hvad er 
din farve nu ? 
Det har jeg aldrig tænkt over…

Nåh …. Men hvad er det bedste ved at have sclerose ?
Øhhh mødt mange nye mennesker som jeg aldrig ville være kommet i kontakt med hvis 
ikke…

Hvad er din holdning,  til den måde politikerne ser på ”os scleroseramte” ?
Føler ikke de se anderledes på os end så mange andre sygdomme. Ingen tvivl om at 
vores ”navn” ikke er Kræft hvor der er meget mere fokus, men der er mange andre diag-
noser som bestemt får mindre fokus end vi gør. Som sagt, tænker ikke over det. 

Hvad ville du gøre – med få ord – hvis du havde chancen for at være sundhedsmin-
ister for en dag ?
PAS – ingen anelse. 

Har du et råd til nydiagnosticerede ? 
Opsøg hjælp/kontakt hvis DU har behovet, ikke fordi ANDRE mener, at det er det du skal. 

Lad det sunde når du modtager diagnosen i stedet for at google alt information, giv dig 
tid til at mærke efter.

Har du et råd til os andre med sclerose ? 
Lad nogle gange være med kun at have fokus på det negative.

Hvor er du, og hvad laver du om 5 år ? 
Jeg håber at jeg fortsat er jobaktiv og kan følge mit alm. liv.

Hvad synes du om det arbejde, Sclerose.info laver ? 
Jeg må jo nok med skam indrømme, at jeg ikke helt har styr på, hvad der bliver 
lavet i Sclerose.info Men der er mange der søger et sted at kunne gå hen, hvis der er 
spørgsmål, kommentar eller en god historie. Så det er godt der er muligheden 

Hvad er din største drøm ?
Fortsætte med at have (mit) normalt liv

Slutteligt … fortæl lidt om dig selv og dit liv indtil nu:
Jeg fik diagnosen i 3G efter min første eksamen og få måneder før, jeg skulle flytte sam-
men med min kæreste. Ikke 
de planer jeg havde og var 
da også bange for, hvad 
han ville sige… Det eneste 
der dog fortalte mig, at jeg 
”var blevet anderledes”, 
var at jeg skulle starte med 
medicin. Min liv forandrede 
sig som sådan ikke, og 
min kæreste blev ☺ Levede 
sammen med min kæreste, 
havde arbejde og tog eft-
erfølgende en uddannelse. 
Den var dog præget af, at 
jeg skulle have noget hvor, 
jeg kunne i tilfælde af sidde 
i en kørestol og stadig være 
på arbejdsmarkedet. Vi 
flyttede, og jeg blev gravid. 
Efterfølgende fik jeg, det 
der for mig var store attaks. 
Kom heldigvis over det igen. 
I dag lever jeg med min 
mand og vores 2 børn. Jeg 
går på arbejde og har 37t 
om ugen. Så ganske alm. liv 
og jeg elsker mit liv •
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”Tænk engang!”

Forventninger til og frygten for at de ikke indfries.
Frygten og spekulationer omkring økonomi.
Frygten hvad sker der hvis jeg ikke roser og forkæler min partner, frygten for at vedkom-
mende går fra mig. 
Sygdommen, hvad nu med den, bliver det værre, og en hel masse andet - men hey, du 
lever stadigvæk - og jo, det går galt, eller det går godt - hvorfor planlægge.

FRYGT OG BEKYMRING

Vi har fået tudet ørene fulde 
med, at vi skal have plan b, 
c, d og hvad ved jeg, hele 
alfabe-tet er i spil når det 
kommer til planlægning.

Men ærligt talt, vi ved det 
også går galt, så hvorfor 
lægge planer. 

Frygten for at vores planer 
og sygdom bliver værre, 
den æder os op og hindre 
os i at tage nu´et, at nyde 
det at være til lige nu, som 
det smukkeste.

Frygten gør os svage og 
fjerner alt den robusthed 
der måtte være tilbage i os.

At jeg f. eks. er bange 
for, at det jeg skriver nu 
bliver noget …, det vil give 
mig skrivekram-per og 
anspændthed, der vil gøre 
at jeg laver fjumsefejl og 
ikke kan tænke. 

(tak, jeg ved det - han har 
svært nok i forvejen ved at 
tænke)

Hvad sker der i fremtiden - 
hvad nu hvis - fuldt af noget 
negativt, er det ikke et 
selvopfyl-dende profeti.

 Det er frygten der skaber 
den kontrol freake der laver 
planerne, fordi vi engang 
oplevede noget smertefuldt, 
som ikke vil have skal 
gentage sig.

Kontrol freaks er “pain 
in the as”, der skaber 
problemer for dem selv og 
andre.

De står som stive støtter i 
vinden og er ikke i stand til 
at bøje og tilpasse sig.

Lidt som politiker i disse 
valgkamp tider, der 
lover i øst og vest, de er 
uudholdelige. Hvor-dan kan 
de love noget som helst, 
når de ikke har en fløjtende 
ide om, hvad fremtiden 
brin-ger.

Ved de hvad der foregår i 
Rusland om 6 måneder?. 

Får vi en influenza epidemi 
til efteråret, der slår 
tusinder ihjel. Bliver køerne 
ramt at kogal-skab, så 
hakkedrengen og de bløde 
løg ryger på onsdag, nej, 
jeg bebrejder politikerne for 
det de lover, ikke for det de 
ikke kan holde.

Give slip på kontrollen, 
tænker du, så vil et eller 
andet slemt ske. 

Nej hvis ikke du giver 
kontrollen fripas, så vil 
der ske noget slemt, men 
slipper du kontrol-len, 
slipper du for frygten og 
anspændtheden, du får en 
afslappethed der gør du 
kan nyde livet.

En dag finder Bentleyen 
på P - pladsen ved mit 
træningscenter.

I centret råber jeg, “nu har 
jeg fundet Bentleyen, nu 
mangler jeg blondinen. 
Hvem kommer mig i møde 
- skønne Ulla - “vil du have 

en tur PE”.  Det bliver ikke 
meget bedre denne onsdag, 
hvem siger nej til det tilbud.

Det skulle lige være det 
faktum, at Bilen er en 
veteranbil, samme årgang 
som mig, 1958, jeg er 
en veteran i reparations 
alderen.

Jeg er helt stille med min 
mund - nummer 1, den 
under næsen.

 Mund nummer 2, den 
mellem ørene, kæfter op, 
som en kalkunfarm der får 
besøg af ræ-ven.

Det blev en skøn tur med 
en højrestyret blondine i 
Bentley, og en beundrende 
58.

Der vil ske noget skidt i 
livet, igen se på landbruget, 
der er altid noget vi kan 
bruget lortet til  - det er fra 
lortet vi får brødet.

 Som røvhullet sagde - shit 
happens.

 Som da formanden 
foreslog “smilende Sussie” 
som tema!

Igen, lort, hvad stiller jeg 
op med den bemærkning?  
- “bekymring - frygt” - det 
er det posi-tive i hans 
“smilende Sussie”

Skal jeg vælge ditten eller 
datten spiller ingen rolle, 
bliv ved det du vælger. 
Du kan altid gøre noget 

med det du valgte, så stop 
bekymringerne, de er 
meget værre end fejlene du 
frygter.

Der er altid en positiv side i 
det der sker. 

Jeg har fået sclerose, der 
er der da ikke noget  
positivt ved. 

Jo der er så, wupii, jeg 
behøver ikke stå  op 
klokken …, for at gå på 
arbejde, jeg kan blive 
hjemme i sengens dejlige 
varme og fise husleje af.

Hvis du får diagnosen 
uhelbredelig cancer, wupii, 
så behøver du ikke komme 
på pleje-hjem.
Det må handle om at slippe 
kontrollen og se på det 
positive

Slip frygten- slip kontrollen 
- “for tænk engang - this 
too will pass” 

Hvis jeg fik mit største 
ønske opfyldt, så vil det 
være, altid at være glad og 
tilfreds.

(uanset om det er mange 
penge, status og alt det 
der, så er den enkle glæde 
ved at være til, glad og 
tilfreds, den største af alle. 
Erkendelsen af ikke at 
begære og forvente noget, 
roen og freden i mit sind, 
det er himmelen for mig •

Paul-Erik Kirkegaard



 15  side
side 14

Et af ansigterne – 2

Navn: Jeannette Bonderup
Alder: 37

Diagnose/årstal for diagnose...måske lidt om hvordan det begyndte, inden du fik 
diagnosen:
 2010. Boede i London men havde besluttet at flytte hjem til Danmark (Maj 2010). Mens 
jeg pakker huset ned, får jeg ondt i øjet men tillægger det flytte stress. Da jeg er hjemme 
i Danmark, har jeg et par uger med syns forstyrrelser men tillægger igen stress. Skal så 
finde mig en optiker da jeg bruger linser og nævner det for hende, og heldigvis slår hun 
det ikke hen som jeg, og jeg blev sendt rundt i systemet. I November får jeg diagnosen.

Titel: Managing partner
Behandling: Gilenya

Hvorfor har du valgt denne behandling, eller hvorfor har du fravalgt behandling ? 
Fik Avonex før og havde det meget svært med nålen og bivirkninger – så da mulighed 
for pille sprang jeg til med det samme. Havde valg mellem 2 og bad lægen vælge den, de 
mente der var bedst.

Tager du alternativ medicin eller behandling – og hvorfor – hvad hjælper det dig ? 
Nej

Hvor mange gange er du blevet scannet siden du fik din diagnose – og hvornår blev 
du sidst scannet ? 
2-3 gange sidst i efteråret 2014 i forbindelse med at jeg var startet på ny behandling 
(Gilenya) i foråret.

Hvad lavede du før din diagnose  - og hvad laver du nu/ også gerne fritidsinter-
esser ? 
Før boede jeg i London hvor det meste af mit liv gik op i arbejde – Da jeg kom hjem (som 
tilfældigvis faldt sammen med diagnosen) var det stadig arbejde, men begyndte også at 
gå meget til fitness og løbe. Jeg har altid rejst meget på privat og arbejde men det bliver 
ikke til så meget mere, da jeg for to år siden fik hund. Han har været med på skiferie – 
men ellers holder vi os inden for Danmarks grænser.

Hvordan er du som menneske og person i dag ? Har du ændret dig efter diagnosen 
og på hvilken måde ? 
Jeg har altid troet på at ”alt skal nok gå” og har et positivt syn på fremtiden – det har jeg 
heldigvis stadig væk. Selvom jeg godt kan have perioder, hvor jeg bliver nervøs for frem-
tiden – mest med hensyn til sclerosen. Jeg har ikke mand og børn så ikke noget sikker-
hedsnet der og det kan godt bekymre mig en gang i mellem  - heldigvis har jeg en stor 
omgangskreds af tætte venner og familie så kun på sorte dage det hiver mig ned.

Har du temperament Og hvad gør det for dig – både positivt og negativt ?
nej har intet temperament☺ nogen gange kunne jeg godt ønske mig at have lidt og råbe af 
situationen. Er ikke god til at vise følser generelt og føler at jeg ”pylre” hvis man taler for 
meget om sclerosen, smerter fysiske eller psykiske og dens indvirkning på ens liv. Så 
det positive er at jeg er blevet bevidst om det og arbejder med det:☺

Hvordan har din omgangskreds taklet, at du har fået sclerose ?
 Rigtig fint. Meget støttende og tilpas bekymret uden at vi skal tale om det hele tiden. 
Et par kærester i perioden siden jeg har fået diagnosen har taget benene på nakken så 
snart de fandt ud af det – var bange for fremtids udsigterne – det har selvfølgelig ikke 
været fedt. Ikke så meget p.g.a. dem, men at blive fravalgt fordi man har en sygdom – så 
skal man lige sunde sig.

Hvordan synes du bedst, at man kan hjælpe som pårørende/venner/famile ? 
Lytte, spørge og holde i hånd – også til de små undersøgelser. I starten havde jeg nogen 
med til næsten alle undersøgelser (Havde ikke nogen med da jeg fik diagnosen så turde 
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ikke gå alene på hospitalet en periode fordi jeg var bange for der kom flere ubehagelige 
beskeder) Nu vil jeg helst bare afsted alene, da jeg ikke ser tjeks som noget stort – går 
jo som udgangspunkt ud fra alt er godt ☺ men i starten var det rart at have nogen med 
som også kunne stille spørgsmål. Og ved fra de der var med, at det var en hjælp for dem 
til at forstå det hele også – og de blev mindre skræmt ved situationen end jeg kunne 
have gjort dem.

Hvordan føler du, at dit liv er i dag ?
 – Generelt godt. Jeg har ikke de store mén af sygdommen rent fysisk. Jeg kan dog ikke 
klare så meget, som jeg kunne for bare få år siden. Hvis jeg arbejder meget mere en 37 
timer om ugen, er der kontant afregning i form af ondt i øjet, synsforstyrrelser og ud-
mattethed. Jeg prøver meget at holde det på de 37, så jeg også har lidt energi i fritiden, 
men det er svært at få det hele til at gå op. Mine kollegaer er meget forstående men en 
gang i mellem er der bare behov for flere timer, og jeg er ikke den bedste til at sige fra, 
når der er noget, der skal gøres. Min hukommelse er også blevet meget værre og er helt 
tosset, når jeg er udmattet. Så alt skal skrives ned, og jeg husker ikke ting, selv om de 
lige er blevet sagt. 

Jeg er introvert men synes også at det er blevet værre da store forsamlinger virkelig 
kræver meget energi, så bliver hurtigt udmattet og kan ikke strikke en sætning sammen.
Formulering af sætninger ryger også når jeg er udmattet.

På den lyse side har det været gave at få min hund. Det gør at jeg kommer ud på nogen 
lange gå ture hver dag – lige meget hvordan jeg har det, og han får mig til at grine lige 
meget, hvor skidt jeg har det. Er ret sikker på at han er en stor faktor til at sygdommen 
ikke har udviklet sig mere, og han er 100% den største faktor til at min livskvalitet er så 
høj. 

Hader du din sclerose ? 
hader er et voldsomt ord men har da ikke noget godt at sige om den.

Hvis du har børn, hvordan forklarede du dem så, at du havde fået sclerose ? 
Har jeg ikke
 
Hvordan har du det med din krop? ... kan du lide den ? 
Fint og ja. Bliver sur når den ikke gør, som den skal, men man vænner sig hurtigt til de 
små skavanker, når de ikke er værre, end dem jeg har – jeg kan gå og er stærk. Ja så 
har jeg kramper hele tiden og vågner, ved at mine hænder sover, men det er til at leve 
med, når man ved hvordan det kunne ha været.

Hvad er det værste symptom eller bivirkning ved din sclerose ? 
Og hvordan påvirker det din hverdag/liv ? 
Udmatteheden. Det gør, at jeg ikke kan ligge den energi i mit arbejde, som jeg gerne ville 
– og dermed også min fritid, da jeg er brugt, når jeg kommer hjem – selv om jeg ikke 
synes, jeg har givet nok. Jeg har ikke bivirkninger af medicinen mere – det havde jeg de 
første år. Det var hårdt at vide, at man ville havde stærke smerter 1 gang hver uge – og 
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gjorde det ikke lettere at 
tage sprøjten. Feber havde 
jeg kun det første halve år 
og det gør ligesom alt det 
andet, at man ikke har lige 
så mange timer i døgnet til 
aktivitet og være frisk som 
andre. 
Lever du efter sclerosekost 
principperne? Og kan du 
mærke forskel fra før og 
efter ?
Jeg gjorde det det første år 
men var mere vigtig for mig 
leve, hvilket inkludere alt 
mad og vin. Så er gladere 
nu end da jeg var på striks 
diet. 

Hvad har din sclerose 
givet dig af gode oplevel-
ser ? 
Dejligt at se hvordan ens 
venner er der for en når 
det gælder – selvom man 
godt ved det, så bliver man 
rørt når de dropper alt for 
at være der for en  - lige 

meget hvad

Hvordan har du det med at træne? Kan du mærke en positiv effekt, eller føler du, at 
det er et nødvendigt onde ? 
Jeg trænede meget de første år men stoppede, da jeg fik hund. Der er ikke tid til det og 
har ikke rigtig haft succes med at komme i gang med at løbe igen (desværre min skyld 
ikke hans) laver lidt Yoga herhjemme når jeg synes balancen trænger, og så går jeg en 
del hver dag (får min 10.000 skridt ind dagligt). 

Jeg kan sagtens mærke/se, jeg ikke styrke træner mere men tror ikke det er mere p.g.a. 
sclerosen. Gad godt gøre det igen men ligenu prioritere jeg arbejde højere.

Livet har så mange farver … hvad var din farve, før du fik sclerose … og hvad er din 
farve nu ? 
hmmmmm…blå…pas

Nåh … Men hvad er det bedste ved at have sclerose ?
blevet bedre til at lytte til min krop

Hvad er din holdning,  til den måde politikerne ser på ”os scleroseramte” ?
Har aldrig hørt nogen sige noget om det og ikke opsøgt det.

Hvad ville du gøre – med få ord – hvis du havde chancen for at være sundhedsmin-
ister for en dag ?
Jeg ville hellere give sundhedsministerer, og alle andre den udmattethed mange af os 
med sclerose føler – for en dag. Har set så mange fine måder at forklare den på men 
tror det er den, folk har sværest ved at forstå. Kan læse på diverse kommentarer fra 
patienter der har brug for hjælpe midler eller ikke kan arbejde, at det også er den der 
er svær for politikere/kommune at forstå – nogen gange har man lyst til at tage armen i 
gips, når man når til det punkt på dagen, så dem omkring en kan se, det gør ”ondt” –det 
kan de forholde sig til. Jeg arbejdede sindsyge timer, før jeg blev syg, og ja man var træt 
når man kom hjem – men intet jeg har følt før sygdommen kan sammenlignes – nok 
fordi det bare kommer uden man har lavet lige så meget som andre kan holde til.

Har du et råd til nydiagnosticerede ? 
Tag i mod alt den hjælp sclerose foreningen tilbyder i form at psykolog hjælp osv.

Har du et råd til os andre med sclerose ? 
Del erfaringer

Hvor er du, og hvad laver du om 5 år ? 
Samme som nu men gad godt ha råd til at gå ned i tid på arbejde, så man kunne have 
lidt energi i sin fritid – og begynde at træne igen.

Hvad synes du om det arbejde, Sclerose.info laver ? 
Rigtig godt fra hvad jeg læser – bruger det ikke meget selv da jeg ikke har haft behov.

Hvad er din største drøm ? 
At sclerosen ikke udvikler sig mere – eller man finder en kur

Slutteligt … fortæl lidt om dig selv og dit liv indtil nu
Har vidst været omkring det hele •
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Digt; Paul-Erik Kirkegaard

Vil du hjælpe ...
Har du lyst til at hjælpe Sclerose.info?
Spørgsmålet er jo egentlig meget lige til ... vil du hjælpe Sclerose.info ... spørgsmålet 
er selvfølgelig også - har du tid - har du lyst til at bruge nogle timer i ugen - har du 
energien - har du lysten?
Sclerose.info er midt i planlægningen om at lave et nyt online blad. Et PDF blad der skal 
sendes ud til scleroseramte, pårørende,  behandlingssteder, behandlere, terapeuter, og 
mange flere.

Kan du skrive, eller har du 
lyst til at prøve at skrive ?
Til dette blad vil vi meget 
gerne i kontakt med dig der 
har lyst til at skrive - ar-
tikler, indlæg, oplysninger .

Det kan være at du har 
lyst til at skrive din egen 
historie - eller har lyst til 
at skrive om noget der har 

betydning for dig i øjeblik-
ket. Det kan også være du 
ar lyst til at skrive historien 
om andre.
Under alle omstændigheder 
- vil vi meget gerne i kon-
takt med dig !

Kan du sælge annoncer, el-
ler har du lyst til at prøve at 
sælge annoncer ?

Ligeledes vil vi meget gerne 
i kontakt med dig der har 
lyst til at sælge annoncer til 
dette online blad.
Der skal ikke store salg-
stalenter til ... men har du 
lyst til at prøve kræfter med 
det - så vil vi meget gerne i 
kontakt med dig !

Sclerose.info vil meget 
gerne høre fra dig eller jer 
der har lyst til at bruge en 
eller flere timer om ugen 
på dette arbejde - og til at 
hjælpe os scleroseramte.

Der er nogle rigtig rigtig 
gode initiativer indenfor 
sclerosemiljøet - både til os 
scleroseramte og til kred-
sen i berøring med sclerose 
... Sclerose.info mener at vi 
har en nerve og nærvær til 
at bidrage til denne infor-
mation so, vil styrke den 
information der tilgår os 
scleroseramte •

Admin
Sclerose.info

Har du lyst til at vide mere, eller er klar på at komme igang - så skriv til 
admin@sclerose.info 
Vi glæder os til at høre fra dig.

Poesien danser omkring min kaffe,

solen kæler for mine krydderurter,

det blev sommer igen,

og jeg vil blot nyde det hele til fulde,

så jeg gider ikke skrive.

Rigtig dejlig sommer til alle.



www.sclerose.info

http://www.sclerose.info
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