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Dette blad handler meget om forvirring.
Det er både de der mærkelige følelser, både de glade – og de ikke-glade. Det er de bange anelser vi alle har 
eller får engang imellem.

Det er ok at det roder engang imellem.
Det er helt normalt.

Det gør det for os alle. 

Det hjælper heller ikke at vi lever i en verden hvor man skal være ”perfekt”.

Reklamernes magt er enorm på alle …. Og når man ikke liiiiiiiige passer ind (og det er der jo dybest set ingen 
der gør) så skal man også kæmpe med den del. Selvrespekt – selv accept.
Det behøver man ikke være scleroseramt for at bakse med 

Rod er ok, når man ved hvor tingende er :-)

Find lidt inspiration til dit rod – og husk – det er naturligt, vi roder alle 

Kim

Velkommen

Det kan rode engang imellem !!
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Bliv medlem af foreningen Sclerose.info

Sclerose.info blev stiftet I 2002, og har siden arbejdet 
med information om sclerose, om at leve med 
sygdomme sclerose.

Sclerose.info ønsker at der er mere og øget 
information omkring sclerose, for med øget 
information og viden om sygdomme bliver det 
nemmere at leve med sclerose.

… det handler om at leve

http://sclerose.info/medlemskabpriser/
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Det er svært at skrive noget direkte positivt om den forvirring og de bange anelser 
og følelser der opstår for alle os scleroseramte.

Det mest positive er vel, at det kun er for en tid .. Og så lige måske det vigtigste –
du lære så utrolig meget om dig selv, og du lære at tackle din situation. Det kan 
man kun se bagefter – i bakspejlet.

Vi gennemgår alle perioder hvor tanker, følelser er forvirrende. 
Du er ikke den eneste !
Jeg har snakket med rigtig rigtig mange scleroseramte igennem de seneste 20 år –
og alle har perioder hvor der virkelig roder inde i hovedet. 

Hyppigt starter rod, når vi oplever en eller anden ting der pludselig sætter ens 
situation i fokus.
Det kan være mange ting. Man kan få et angreb, man oplever at man ikke rigtig kan 
gøre en ting man kunne føre, det kan være noget der opstår omkring ens børn, 
kone, mand kæreste, ens arbejde osv. osv. osv.
Der er desværre ingen fast retningslinje hverken hvorfor det kan opstå, ej heller 
hvordan, hvor lang tid, hvad osv. osv.

Nogle kommer hurtigt videre… får styr på det.
Andre bliver bange for at det roder – kan ikke forstå man ikke kan få styr på 
tankerne, og mange gange sker der det at man bliver stresset af sine egne tanker 
eller at det at man ikke kan komme videre, få styr på det.

Husk nu på – at det er ”bare” en tid.
Det passere. Jeg ved godt man ikke kan finde ret meget trøst i det når man sidder 
der i forvirringen.
Men hvis du er der – eller huske på denne artikel hvis der kommer en sådan 
periode – det passere.

Det er en normal proces.
Lad være med at blive stresset.

Det er jo helt forvirrende at tænke på
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Forvirring

Der er forvirring i øverste etage
– men husk nu altid på at det er en kun for en tid
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Tanker af Paul-Erik

Illusioners hellighed i en virkelig verden.
Det kunne være en positiv historie, i tvivl ja, hænger i tvivlens svedige must.
Tvivler ej, vidunderlige venner og mine dejlige børn, det at være med til 
trods.
Dejligste toner slås an mellem de smukkeste bjerge, et ekko mellem tinder 
af utvivlsom hellighed og storhed.
Du tog mig med derop, utvivlsomt en kæmpe gave, tusind tak for den.
Nu er jeg sengebundet under hospitalets enerverende hvide lofter, 
tvivlende.
Tvivl og bekymringer - skal, skal ikke - hvilken vej, hvad med sygdommen, 
tvivlen gnaver i marv og ben.
Tvivlen sparker, livets ulidelige lethed, udvikler mine dage, tvinger mig til at 
sige “ja eller nej” - en lærerig proces - jeg kommer aldrig til at kede mig.
Tvivl; ja og nej, jeg er med, et jublende lykkeligt privilegium, utvivlsomt.
Jeg besluttede engang: “ jeg vil være lykkelig, på trods af usikkerhed “ -
tvivlede derud ad, som bare pokker. 
Tvivlen om det nu er det rigtige ja eller nej, er det ren egoisme?                                                           
At se på den dårlige egoisme og den gode af slagsen!
God egoisme er lidt som myrens, hjælper sig selv, ja, men er der for 
fællesskabet. 

Tanker om forvirring, af Paul-Erik Kirkegaard

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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Tanker af Paul-Erik fortsat……
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Kan jeg hjælpe mig selv, så er jeg også bedre i stand til at hjælpe andre, tak til 
tvivlen.
Sklerosen, retfærdigheder, der har jeg den største af alle “tvivl”. 
Den er usikkerhedens følgesvend, en byggesten, tvivlens forbandede væsen.
Du er min moder, foruden dig ingen bevægelse, ingen udvikling, intet liv, 
skinbarlig kedsomhed. 
For pokker nogle ture, ikke kedeligt og bare ligeud, det er sgu spændende 
alligevel det liv.
Sklerosens tvivlsomme visdom, havde så gu´ gerne været foruden, og dog, min 
tvivl om “grøntsagen” på sofaen, der utallige gange måtte bide i asfalten, det 
blev sådan og ikke anderledes.
Nu sidder jeg og bladre i fotoalbum, genkender fortidens tvivlen og bekymret 
hed.
Det sikre fotografiske tilbageblik, erkender tvivlens og beslutningers magt, jeg 
levede det liv jeg forlod.

Løfter blikket, indkaldelse igen, hospital for 9 gang indenfor et år.
Skal jeg tage imod behandling, skal den droppes helt, skal jeg købe ny bil, lade 
mig skille eller skal “hun”, få lov til at flytte ind.
Tvivl får mig til at overveje og handle, rådvildhed er tvivlens fætter.
Beslutter, træffer et valg, mit valg, mit ja og nej, ingen tvivl.
Usikkerheden blomstre, det er mig der har fat i rattet på mit liv.
Lader ikke fortiden styre min fremtid, den kan ikke lære fremtiden noget 
alligevel.
Havde jeg bare gjort tingene anderledes, ville “det” - utvivlsomt.
Bare jeg havde vundet en million, se så drenge og piger, var jeg med garanti 

meget lykkelig nu.
Nej, jeg var tvivlende, besluttede mig for det der skete, handlede.
Mit liv er som vandfaldets foranderlighed, som en hyphest, spændende 
galoperende, hvorhen det er der ingen der ved.
Jeg har haft fantastiske år, utvivlsomt, så kom bare an tvivl, det ender ikke her.
Tvivl, jeg hopper på ryggen af den næste hest, for jeg vil lege med.
Længe leve bøvl og tvivl, længe leve livet, det rykker og bevæger.     
Og så er det forresten ret fedt alligevel og til trods.                                        

https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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De 1000 ansigter

Som medlem af Sclerose.info kan du 
opnå rabat på dit ophold I Spanien. Du 
kan ligeledes som medlem opnå rabat på 
øvrige arrangementer som Sclerose.info 
arranger eller er medarrangør på.

Bruger du tid på at søge rundt på internettet for emner der er relateret til sclerose ?
Læser du nyheder om sclerose forskellige steder på nettet ?
Vi vil rigtig gerne bruge din hjælp til at hente nyheder ind – artikler - der omhandler 
sclerose eller sclerose relateret.
Er du interesseret i at vide mere send en e-mail til admin@sclerose.info
// Admin

http://www.sclerose.info/
http://sclerose.info/medlemskabpriser/
mailto:admin@sclerose.info
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Tanker

VINGESKUDT AF HVERDAGENS KANONER
Jeg fik min diagnose via telefonen, lægen var noget valen, havde svært ved at levere 
varen.
Til sidst ender jeg med at spørge ham direkte - sig mig, er det sclerose jeg har?
Sand for dyden en skidt samtale, for hvad nu med den syge kone, fire børn og fuldtidsjob 
og så med håndbremsen trukket til max.

Hvordan ser økonomien ud fremover, hvordan takler børnene det og hvordan skal det
elendige budskab serveres.
Min kone reagerede med et, det klarer vi, men jeg ved kun alt for godt hvad der foregår i 
hendes rygsæk.
Jeg lægger telefonrøret på og siger højt for mig selv:
FUCK -FUCK – FUCK

Jeg glaner ud af mit kontorvindue, fuldstændig tom af følelser, ingenting bevæger min 
krop, mit sind, total stilhed før stormen.
Sensommersolen leger med birketræernes blade med det mest fortryllende lys.
Om dette naturskønne sceneri gav startsskuddet til hverdagens kanoner, hvad ved jeg om 
det, kuglerne fløj om ørene på mig, for:

HVAD NU - DER STARTER RUTCHETUREN

Måske fordi jeg er en mand, ved det ikke, men jeg tager beslutningen om, at det lort ikke 
skal få mig - no, no and never.
Hjemme lister jeg beskeden ud, hvordan fortaber sig i tågerne, og det er temmelig sikkert 
også det bedste at lade den fortid ligge.
Lidt længere i forløbet lærer jeg at tage tingene som de kommer, en ting af gangen,
kassen med alle problemerne er ubærlig, for tung.
Jeg tør ikke stikke hovedet ned til problemerne, men vælger at lade dem poppe op af sig 
selv.
Alene om det hele, uden anden støtte en den ubrugelige og kvælende medfølelse fra 
venner og familie.

Jeg er ganske med på, at de tre første måneder kvitterer med interesse fra omgivelserne, 
derefter skal jeg love for det bliver hverdag - min hverdag.
Chefredaktøren kommer med bekymrede blikke og bedyrer famlende, at han skam har en
bekendt med sclerose.
Jeg tænker, selvfølgelig har han det, men igen og undskyld mit franske - hvad rager det 
mig, men hils endelig fra mig.

Måneder går med bulder og brag, en kamp uden lige, som de siger på det flade Fyn, det 
er skisme op ad bakke det her og ja for pokker.
Hvordan jeg kommer igennem hverdagens problemer med børn, skole, arbejde og
ægteskab er heldigvis stadigvæk en gåde, faktum er, at jeg absolut har det fint med at 
“der var engang en lille mand”.

http://www.sclerose.info/


Tanker
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Sclerosehospitaler, genoptræning, lammelser og så den der i kender så godt, Fatique, 
trætheden.
Mennesker med lyst, krudt i måsen og appetit på livet placeres i sofaen med et smukt
skilt om halsen - du skal slappe af, tage den med ro.
Mit indre skriger - Amen og ja for satan - da en overlæge fortæller geniet, at det skam skal
sove en time om formiddagen og så gu også en om eftermiddagen.
Bunden gik ud af posen og hele mit liv lå spredt for alle vinde.
En eftermiddag alene på Gilbjerg Hoved (Gilleleje) falder mine tanker til ro ved synet af 
det
store fantastiske hav.
Lyset, den svage varme brise, havet bølger så smukke, to gamle hånd i hånd på stranden
og her sidder jeg, blæst omkuld.
Uretfærdigt skue at se andre have en hverdag, uden at skulle forholde sig til noget særligt.
I skrivende stund blæser det en pelikan, vist nok en stormende kuling, som
meteorologerne kalder fænomenet.
Jeg kigger på træerne, ser de unge blade hvirvle rundt, blæst af grenene og dømt til
skovbundens fortærende faktum.
Nogle gamle blade fra forrige år hænger stædigt ved grenene og blæser ikke af.
Er det retfærdigt - er det sådan naturen er , for dem og for mig?
Tilbage sidder jeg og tænker på jer derude, på alt bøvlet og spektaklet omkring jer.
Gode råd er dyre, faktisk umulige at betale, men vi kan samle den op selv.
Præmien for mig er/var, det er så gu spændende det liv, uden problemerne, så er det alt
andet lige ret kedeligt.
Jeg træder ud af denne forvirrende centrifuge og beslutter, imens jeg skuer ud over
kattegats svar til mig - det er sådan.
JEG VIL VÆRE LYKKELIG - JEG HAR RET TIL AT VÆRE LYKKELIG
En skøn og dejlig veninde spørger mig hvad jeg laver. Jeg smiler til hende at jeg skam
skriver på en bog og er foreløbig nået til side 59.
Hvad der står skrevet på de foregående sider lader jeg ligge, dem kan jeg alligevel ikke
bruge til noget nu.
Side 60 overlader jeg til fremtiden hvis den overhovedet bliver skrevet, hvis ikke, så nåede
jeg til side 59, og det er ikke så ringe endda.
Mine dage starter med en stor taknemmeligheds følelse for endnu en dejlig nat og en
givende dag i vente.
Hvor er det himmelsk at trække vejret, være taknemmelig og i nogenlunde ligevægt.
Tanker, bekymringer og forvirring besøger også mit sind, men jeg prøver at lade dem
være, ignorere dem, for de er det de er - tanker.
Min krop er til låns, og ja næste gang ser jeg mig for, og vælger en anden rejsesvend mit
sind kan rejse med, og så alligevel, det er nu sådan det er lige nu og det er faktisk rigtigt
fedt.
Savoire vivra

af Paul-Erik Kirkegaard
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Min sclerose

Min sclerose ………………
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Om sclerosen – min faste
følgesvend 

Det er ikke min fejl at jeg har fået
sclerose

Jeg vil gøre alt for ikke at have 
sclerose

Sclerose smitter ikke !
Man dør IKKE af sclerose!

Man kan ikke altid se at jeg har
sclerose

Sclerose er noget jeg lever med 
hver eneste dag, time, minut –
men jeg prøver alt hvad jeg kan

ikke at fokusere på det

Jeg elsker livet !
Jeg prøver hver dag at være glad 

uanset hvad, og jeg ved hvor
godt det føles at grine

Hvis du vil hjælpe mig og alle os
andre med sclerose, så prøv at 
forstå – prøv at have forståelse

Kim G.

http://www.sclerose.info/


Vil du hjælpe Sclerose.info ?

Har du lyst til at hjælpe Sclerse.info med at vedligeholde og gøre vores hjemmeside 
bedre – vil vi meget gerne høre fra dig.

Rettelser af tekster – indhente informationer om emner der er relevante for sclerose.

Er du interesseret i at vide mere send en e-mail til admin@sclerose.info
// Admin

Vil du hjælpe Sclerose.info
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Kunst auktion …………

Vi afholder løbende kunstauktion

I den kommende tid vil Sclerose.info afholde 
auktion over billeder der var en del af de 
tidligere kunstkonkurrencer som 
Sclerose.info afholdte.

// Admin

mailto:admin@sclerose.info
http://www.sclerose.info/
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På bar bund

Diagnose/årstal for diagnose...måske lidt om hvordan det begyndte, inden du fik diagnosen
Jeg fik diagnose 9. Okt. 2008

Det startede med sovende fødder.
Efter nogen tid og et par besøg hos egen læge havde jeg sovende fingre, havde svært ved at skrive og en
følelse af bedøvet hud fra fødderne og op til brystet.

Jeg blev indlagt i maj mdr. Blev scannet og så videre.. kom hjem efter ca. 1 uge og ventede så på svar som
kom i oktober. Attakvis sclerose

Behandling og hvorfor dette valg: 
Startede på Avonex.
Efter 3,5 år valgte jeg at stoppe med Avonex på grund af bivirkningerne (influenza symptomer 1-2 dage efter
injektion som jeg skulle tage 1 gang om ugen.)

Efter nogle mdr. Startede jeg på gilenya, men pga. høje levertal stoppede det og jeg har nu fået tysabri i 3-4 
år.

Tager du alternativ medicin eller behandling?
Nej..overvejer medicinsk cannabis.

Hvor mange gange er du blevet scannet siden du fik din diagnose – og hvornår blev du sidst scannet ?
Jeg bliver scannet en gang årligt på grund af medicintypen tysabri.

Ynglings citat eller slogan:
Det eneste der er sikkert er at alt er foranderligt...

Hvad lavede du før din diagnose  - og hvad laver du nu/ også gerne fritidsinteresser?
Jeg var Printoperatør, havde hus, have og 3 børn, et bonusbarn hveranden uge og 3-4 hunde.. og jeg var
TRÆT..
Nu arbejder jeg i fleksjob i 8-10 timer om ugen. Som gulvvasker o.l.
Jeg træner og går til ride fysioterapi.
Danser Zumba en gang imellem.
Bor i lejlighed med min kæreste og mim yngste søn på 16 år.

Joan Pedersen

Et af sclerosens 1000 ansigter : 
Joan Pedersen, 52 år

http://www.sclerose.info/
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På bar bund

Hvordan er du som menneske og person i dag ? …. Har du ændret dig efter diagnosen og på hvilken
måde ?
Jeg er den samme tror jeg.
Jeg har bare fået nogle kognitive udfordringer, oven i trætheden og de andre ting min ms har givet mig.

Jeg glemmer og har mistet evnen til at have flere bolde i luften på en gang.
Jeg er knokle på typen, men det går ikke godt i spænd med en sclerose diagnose. Og det er svært at erkende.

Har du temperament …. Og hvad gør det for dig – både positivt og negativt ?
Jeg har meget temperament.  Det gode er at jeg får sagt min mening.
Det dårlige er at jeg kan blive meget ked af det og have svært ved at finde løsninger på grund af mine 
kognitive problemer.  Det er kompliceret.

Hvordan har din omgangskreds taklet, at du har fået sclerose?
Det har de taklet rigtig fint. Jeg ser ikke syg ud.
De forholder sig praktisk til det.
Min store søn skulle vide om jeg ville dø af sygdommen, lige da jeg fik diagnosen. 
Da jeg sagde at det gør jeg ikke.. så behøvede han ikke vide mere. 
Han gik dengang i 9. Klasse.

Hvordan synes du bedst, at man kan hjælpe som pårørende/venner/famile?
Respektere at man har sygdommen og har brug for ro ind imellem.
Vi er jo som scleroseramt, meget forskelligt ramt, så det bedste vil vel være at 
sætte sig ind i hvad den syge som er i din familie har sværest ved.
Tal om det.

Hader du din sclerose ?
Ja.. alting er påvirket på grund af den.

Hvad er det værste symptom eller bivirkning ved din sclerose ?
Glemsomheden, humørsvingningerne, manglende overblik og evne til at koncentrere sig om noget nyt.
De jagende nervesmerter der kommer uden varsel hvor som helst på kroppen og nogen dage de trætte, 
trætte ben.

Og hvordan påvirker det din hverdag/liv?
Jeg må skære ned på aktiviteter og vælge hvad jeg vil bruge kræfterne på. Selv aftensmaden skal overvejes.

Lever du efter sclerosekost principperne? Og kan du mærke forskel fra før og efter?
Jeg lever bare så sundt som muligt. Jeg kan mærke når jeg spiser sundt, men det tror jeg alle kan.

Hvad har din sclerose givet dig af gode oplevelser ?
Jeg har mødt mange søde mennesker som også har sygdommen.

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

Hvordan har du det med at træne? Kan du mærke en positiv effekt, eller føler du, at det er et 
nødvendigt onde?
Jeg er nogen gange træt af og gal over, at jeg bliver nød til at træne. 
Men de perioder hvor jeg pauser med træning på grund af f.eks. Ferie kan jeg tydeligt mærke en negativ
virkning. Så derfor vil jeg ikke undvære træningen. Jeg kan ikke undvære det.

Livet har så mange farver … hvad var din farve, før du fik sclerose … og hvad er din farve nu ?
Jeg er vild med blå farver og har altid været det.. men er også gladest i efteråret hvor alle de varme farver i
skoven er der.

Hvad er din holdning, til den måde politikerne ser på ”os scleroseramte” ?
Jeg ved ikke hvordan de ser på specielt scleroseramte.
Men jeg synes generelt ikke der er plads til at være syg.
Alt skal være så pokkers effektivt i vores samfund.
Jeg føler mig som en belastning, men det er jo en historie for sig selv.

Har du et råd til os andre med sclerose?
Mærk efter og lyt til hvad din krop har brug for.
Du er selv den bedste til at vide hvordan din krop reagerer på både medicin og levevis.

Hvor er du, og hvad laver du om 5 år ?
Jeg er i en mindre lejlighed uden trapper, forhåbentlig sammen med min kæreste. I en by, med en hund.
Hvad jeg laver må tiden vise..

Hvad synes du om det arbejde, Sclerose.info laver ?
Det er dejligt at nogen gør en indsats for at hjælpe med at informere om sygdommen.

Hvad er din største drøm ?
Jeg vil så gerne kunne være den mor og mormor der inviterer familien hjem til spisning og hygge en gang i
mellem. Det virker lige nu uoverskueligt.

Slutteligt … fortæl lidt om dig selv og dit liv indtil nu
Mit guld i livet er mine børn.
Jeg fik aldrig det liv med mor,far og børn med villa, vovse og Volvo.
Jeg fik noget af det og af flere omgange. Der har været mange skift i livet, og jeg føler jeg er startet forfra på
flere fronter flere gange, især da jeg fik sklerosen blev alt vendt op og ned..

Jeg prøver at leve i nuet..

http://www.sclerose.info/


WWW.SCLEROSE.INFOWWW.SCLEROSE.INFO18

Spanien
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