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Højt fra træets grønne top – stråler juleglansen ……..
Nu er det jul igen – og nu er det jul igen …..

Så er det juletid – mamse – tykke maver – stort hvidt skæg – og det skal pakkes gaver ind og ud til den store 
fornøjelse.

Hvert år når jeg høre tonerne til ”Its begining toi look a lot like christmas” … så sniger julestemningen sig ind 
hos mig….

Det minder mig også om en gang for mange år siden da jeg hentede min ældste søn i SFU´en – og jeg hørte 
en utrolig stresset mor sige til sin søn:
”Nej stop nu ! … jeg har sagt det – julemanden findes ikke. Hør nu efter det nytter ikke noget vel …”
Drengen stod med store tårer i øjnene … ”mor ….”
Der blev lidt stille på en eller meget støjende gang da moren siger de forfærderede ord ” … bla bla…har sagt 
… bla bla .. Du ved det … bla bla … Julemanden er død!”
Der blev pludseligt meget stille …
Alle kiggede på moren.
Os forældre med forfærdede blikke om hvordan pokker skal jeg lige forklare den her … og alle børn med 
overraskende ulykkelige store øjne ….
Og så startede det …. Far – er julemanden død ?
Hvad er der sket far … ??
Hvorfor siger hun det ?
Osv osv osv … den meget stille gang blev pludseligt larmende, grædende, råbene …..
Jamen jamen …. Så er gode råd dyteme dyre
Uanset hvad … så er jeg altså ikke sikker  …. Er julemanden død ? …
er det ikke bare bedst vi bliver i vores barnlige tro på at også her i år – kommer julemanden i slæden, der er 
trukket af Rudolf ….

Ho ho hooooooooooo
Rigtig glædelig jul til jer alle.

Kim G.

Velkommen
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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
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Jul 2018

Så er det juletid.
Indskudt……….. Der sendes the Julekalender igen igen igen i år.
Altså … den kan man altid se.

Sjovt nok, så har jeg faktisk en rigtig rigtig god ven der hedder Claus … og 
ehhhhh …. Nu håber jeg ikke Claus bliver sur … men ehhhh … hans engelsk 
kundskaber og gaver , der tror jeg simpelthen at enten har man da man lavede 
The Julekalender hentet inspiration hos Claus – eller også så har Claus altid troet 
at det var den ultimative engelsk undervisning … for sikke nogen replikker og 
bemærkninger han kommer med (og i smilende rammende alvor)

Men … julen … og nytåret … den dejlige tid  det er en pragtfuld periode, men det 
er også en tid hvor man som scleroseramt bliver nød til at passe på.

Vi skriver om det hvert eneste år – og hvert eneste år er der ”mange” der 
oplever problemer, men jeg synes nu de er blevet bedre de sidste år.

Det er en glædens tid … men HUSK … det SKAL også være en egoistisk tid for 
dig… prøv at være det, også selvom det lyder slemt, men det er for alle skyld 
man skal være der.

Her er et par råd som man bør tænke på;

Husk at nyd den dejlige tid med familie og venner, men samtidig skal du huske 
på hvor meget energi og ressourcer du har 

Gertrud: Beeeenny a står ind under a mistelteeeen . 
Benny når en quinde står ind under a mistelteeen, ka 
man bar gå hen å køs hend. 

Benny: ja man ka os la vær ikk' 

http://www.sclerose.info/
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MAD er dejligt … men tung julemad har det med at alle mennesker bliver sløve 
og   oppustede. Som scleroseramt bliver vi endnu mere mærket af den tunge 
mad, og   hvis du ikke passer på kan du ende med at din fordøjelse eller mangel 
på samme   kan komme til at ødelægge dage for dig 

Spiritus … julen og især nytåret og jo tiden hvor der skal nydes og drikkes. Husk 
at   din balance måske ikke er for god eller at spiritus kan påvirke dig voldsomt. 
Man behøver ikke drikke meget for at have det sjovt – gammel kliche men sand 

Fyrværkeri … er smukt. Men det kan ses så meget tydeligere med afstand eller 
indenfor. Man behøver ikke at skulle antænde det. 

HUSK – at tage et par afslapninger ... måske endda slumre lidt. Det er der intet 

galt   i, og alle vil have forståelse for det – og det giver dig muligheden for at 
nyde tiden   bedre 

KULDE – kan have en grim påvirkning for mange med sclerose. Man bliver stiv   
benet og det gør ondt i led og sener. Klæd dig ordentligt på. 

IS på vejen og fortov …. Pas nu på !! ·         

NYD julen og nytåret jo mere du lige huske et par råd – jo mere har du mulighed    
for at nyde hele højtiden

That was a good vending, maybe we can use that in 
another afsnit...!

http://www.sclerose.info/
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Sex undersøgelse

Vi behøver hjælp til sex !!!

Vi havde lovet at bringe en masse sexede nyheder her i dette jule blad … men vi er nød til at 
udskyde det lidt.

Det skyldes simpelthen at der er kommet mange mange svar, hvilket vi er utrolig glade for, men
de svar der er kommet hr åbnet øjnene for os alle – på rigtig mange måder.

Det er overvældende – og vi har taget kontakt til en person med speciale i sex/sexualitet, fordi en 
ting er at det er meget nemt og simpelt at bringe resultater – men vi vil rigtig gerne have nogle 
professionelle øjne på det.

En ting er helt sikkert – der er rod i sex. 
Det er følelser – det er oplevelse, det er fysisk, både for os scleroseramte og vores pårørende.
Vi lave en masse om det snarest og er i gang med at planlægge et webinar omkring sex her i 
nærmeste fremtid.

Imellem tiden der kommer der lige nogle spørgsmål mere – omkring den hjælp vi blive tilbudt –
hvordan vi opfatter det osv.

Vi beder alle om at deltage i dette skema også.

// Admin

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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Sker det ikke kun for naboen ?

Mia B. Lorenzen … forløbet …
Sker det ikke kun for naboen? 

Da Mia var under udredning skrev vi sammen med Mia. 
Vi aftalte at såfremt Mia blev en af os få udvalgte (øv) 
scleroseramte ville vi meget gerne høre Mia historie. 
Forløbet i udredningsfasen.
Desværre – kan vi bringe historien. Det er en lang men 
meget ærlig og utrolig godt beskrevet historie – forløb –
så i stedet for at bringe hele historien har vi aftalt at bringe 
den over 3 dele.

Tedie og sidste del kommer her  … 

(Hvis du ikke læste 1 del endnu, kan du gøre det her:
http://sclerose.info/wp-content/uploads/2018/10/

10edition_oktober_2018_scleroseinoPDF.pdf

Samt anden del

http://sclerose.info/forloebet-op-til-diagnosen-sker-det
-ikke-kun-for-naboen-del-2-2/?fbclid=IwAR1IWr3ejR4M
Z9C1LUZ_bsheOT
KMDj8bAxmBUcot8NmAaAVoR1_lyyaCIEs

... Jeg har lånt en el scooter af min mormor så jeg kan 
kommer lidt rundt, går stadig med min kryk.
jeg kan se der sker små fremskridt, men jeg er meget træt. Jeg sover det meste af dagen. Intil at 
mine børn kommer hjem far instution så jeg har lidt krafter til at være sammen med dem når de 
kommer hjem. 

Den 3 august skal jeg på sygehuset. 
Jeg får en melding om at jeg har 7-8 plak pletter i hjernen og en ud for 4 nakkelhvivl i rygmarven.  
Lægen siger til at starte med at det nok er sclerose jeg har men de kan ikke stille en diganose
endnu. Det kræver at jeg kommer igennem en svanning mere.  Og det skal jeg så i starten af 
september.  
Så jeg får en ny indkaldelse.  Og en ny tid til en samtale i start oktober. 
Så nu venter jeg bare på at tiden går. 
...Den 9 august, tager jeg ned til Ipole i Sønderborg hvor jeg normalt underviser i dans og pole. Og 
så kan jeg ikke lade vær med lige at prøve. På dette tidspunkt kan jeg ikke bruge min venstre 
hånd, den har ingen kræfter. Mit venstre ben virker men føles som om det sover og min balance 
er ikke optimal. 
Men jeg skal lige prøve, allerede under opvarmning må jeg holde ved i en pole for ikke at vælte, 
min krop(venstre side) får små stød og mister krafterne og ballencen.. Så her er mine udsigter 
nok lange.  
2 dage efter var jeg stadig træt i kroppen. 
På dette tidspunkt skulle der ingen ting til før jeg blev træt, min hovedpine tager til. Jeg prøvede 
at trappe ud af mine piller, og nogle gange kunne jeg klare en dag uden, men den er vendt stærkt 
tilbage. 

Mia B. Lorenzen

http://www.sclerose.info/
http://sclerose.info/wp-content/uploads/2018/10/10edition_oktober_2018_scleroseinoPDF.pdf
http://sclerose.info/forloebet-op-til-diagnosen-sker-det-ikke-kun-for-naboen-del-2-2/?fbclid=IwAR1IWr3ejR4MZ9C1LUZ_bsheOTKMDj8bAxmBUcot8NmAaAVoR1_lyyaCIEs
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Sker det ikke kun for naboen ?

Den 10. August skal jeg på sygehuset til nerve tjek.  Men de svar får 
jeg ikke endnu. 
Jeg kommer til Scanning den 3 sept. Og  må afvente til den 2 

oktober hvor jeg får et svar på om der er sket ændringer. 
Jeg ligger mærke til at jeg begynder at glemme ting, og det kan være 
alt.  Så jeg skaffer mig en kalender som jeg kan skrive alt ned i, selv 
de mindste ting. Og den ligger så fremme på bordet.  
Jeg glemmer også ord, og sætninger. Når jeg er igang med at snakke 
glemmer jeg pludselig hvad det er jeg er igang med at sige.  Ja, det 
har jeg prøvet mange gange. Men her kan jeg ikke finde det frem 
igen.  Intet, det er helt væk. Jeg glemmer samtaler jeg har haft inden 
for 5 minutter.  
Min kæreste og jeg sidder i stuen og  jerg spørger så ind til og han 
skulle ud og hjælpe sin bror. Det svare han ja til.  Derefter går jeg ind 
i soveværelset. Og så bliver jeg irriteret over om han ikke godt snart 
kan finde ud af om han skal afsted eller ej. Så jeg går ud igen i stuen, 
og siger ” Hallo, skulle du afsted eller hvad?” 
Han asiger at det har vi lige snakket om. Men jeg kan ikke huske det, 
det er helt væk, total sort. For mig har den samtale ikke eksisteret... 
Det er frygtelig at stå i. 
Jeg kan heller ikke udtale ord eller finde dem frem. De bliver til 
vulapyk i munden på mig. Og i de fleste tilfælde finder jeg dem igen, 
men på elgelsk!!  Men det er selvfølelig bedre end ingenting. 
I starten blev der gjort lidt grin med det på hjemmefronten, men da 
det begyndte at gå mig meget på, blev jeg nød til at sige, at det er 
ikke sjovt længere, for jeg kan virkelig ikke huske det. 
Det værste for mig er når jeg glemmer de ting jeg har lovet mine 
børn. og det sker bare så tit. Den store begynder heldigvis at forstå 
det hele, og vi har lavet en aftale om at vi skal huske hinanden på 
tingene. Den lille forstår heldigvis ikke rigtig noget endnu. Så da er 
det meget ment. 

Jeg har altid været et socialt og meget aktivt menneske, men det er 
som min krop ikke rigtig tillader det længere.  Når mine veninder 
spørger og jeg vil med til 3 forskellige ting på en dag, så bliver jeg 
simpelthen nød til at sige nej til de to af dem, for jeg kan ikke holde 
til det, jeg skal hjem og slappe af/sove i løbet af dagen for at kunne 
være der for mine børn om eftermiddagen/aftenen.  Der er 
forfærdeligt, for jeg er ikke sådan af natur, jeg er aktiv og har gang i 
7 forskellige ting, helst.   Og nu skal jeg lære at planlægge så jeg kan 
opretholde et nogenlunde energineavu så jeg kan være til.  
Jeg skal nok lære det på et tidspun kt, men om jeg kan lære at sige 
nej til de ting jeg gerne vil, det bliver rigtig svært!

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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Sker det ikke kun for naboen ?

Så kom dagen hvor jeg skulle til samtale, jeg havde min mor og 
kæreste med.. 
lægen fortæller at der ikke er sket ændringer,  at jeg stadig har 8 
plak pletter i hjernen og oligoklonale bånd i rygmarvsvæsken. 
Lægen fortæller rigtig mange ting og jeg forstår ikke rigtig  det hele 
og så bliver der stille, kigger på ham og siger , “jamen er det så 
sclerose?” 
“Ja det er det” lyder svaret fra ham..  mit svar var “Nårh” .. og så 
begynder han at snakke medicin behandling.  Jeg lytter, men så 
alligevel ikke.   Jeg står og skal starte på en uddannelse til nov. Og 
mine tanker ryger hen,  om jeg så kan klare det.  Og hvis ikke hvad 
skal jeg så.?
Derefter kommer jeg ind til en sygplejeske og hun fortæller 
forståeligt omkring medicinen og jeg bliver sat i behandling med det 
samme. Jeg får en masse blade med hjem som jeg kan læse i. 
Jeg tager ud og hygger i byen med min mor derefter.  Og vi får 
selvfølelig snakket om det hele. Hvor min mor spørger. ”jamen 
hvordan har du det med svaret”,  og ærligt så ved jeg det faktisk 
ikke, på den ene side har jeg lyst til bare at grave mig under dynen, 
men på den anden side er jeg helt tom. Jeg fæler ikke noget lige nu. 
Måske det kommer senere. Jeg ved det ikke. For jeg var egentlig 
forberedt på dette svar. 

Jeg sidder nu her, præcis en uge efter jeg har fået diganosen. Og jeg 
forstår det sku stadigvæk ikke rigtig.  Jeg har ikke sat mig ind i 
tingene/sygdommen endnu. Og ved egentlig heller ikke om jeg vil 
lige pt.  Lige nu er det bare en lille pille jeg skal tage hver aften. Og 
en forfærdelig træthed og en hovedping som jeg aldrig tror 
forsvinder. 
Nu skal jeg jo så ligge nogle enkelst ting om i hverdagen. Og det skal 
nok komme hen ad vejen, jeg har lovet mig selv at jeg ikke vil gå ud 
og tømme køleskabet og fylde det med grøntsager og kylling for nu 
skal vi leve sundt. Men at vi tager en dag ad gangen.  For det er ikke 
kun mig der bliver ramt af en omvæltning, det gør min kæreste og to 
børn også.  Vi skal til at planlægge ting vi skal lave fremover, så jeg 
kan fungere og ikke dø af træthed.  

Jeg er ganske ny med MS, og jeg har på ingen måde sat mig ind i 
sygdommen endnu. Men en ting har den sku lært mig. 

Det sker ikke kun for naboen! 

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

Sclerose.info har de sidste 5 år bragt historier og baggrund
om os scleroseramte. Historierne bringes ud fra nogle ens 
spørgsmål, for at vi scleroseramte selv kan se hvor mange 
forskellige ansigter sclerosen har, og meget vigtigt – du er 
Ikke alene.

Navn.Lisbeth Høgh
Alder: Jeg er 46 ( lidt endnu )
Bor i: Løsning ( en lille by i jylland )
Diagnose: Attackvis sclerose
Behandling: Jeg har fravalgt behandling

Hvad var de 1. symptomer?
1.symptom var føleforstyrrelser i den ene arm , jeg fik dog først
stillet diagnosen ti år senere , her var symptomerne dobbelt syn.
det var faktisk ret vildt at fx. at stå og vente på børnene kom hjem med bussen og få øje på to total 
ens gamle blikspande af biler der var helt ens kom kørende lige efter hinanden for så at lukke det det
ene øje og finde ud af der faktisk kun var en bil.
eller at side og læse undertekster på tv og selv kunne vælge hvilken linie man gerne ville læse på , for 
der stod jo det samme og det var lige tydeligt på begge.
et godt grin kunne det da også blive til når man kiggede på folk for de havde to ansigter og vildt
mange fingre

Hvorfor har du valgt denne behandling?
jeg fra valgte medicin i samråd med min læge ( har i øvrigt verdens bedste sclerose læge er jeg sikker
på tænk sig han sætter sig ind i sine patienter og læser papirene inden man bliver kaldt ind og det er
helt sikkert han spørger til de ydre faktorer , så som: familie og almen tilstand inden han spørger til
sclerosen.)
jeg har inden jeg fravalgte medicin været i behandling med bl.a. avonex, tecfidera og aubagio - men 
tålte ikke noget af det og er i højrisikogruppen for at udvikle hjernehinde betændelse hvis jeg skal
prøve andet. ellers skulle vi til de kraftigere behandlinger hvilket ville svare til at skyde gråspurve
med kanoner, så jeg takkede nej og valtet i stedet at satse på livsstilsomlægning - hvilket jeg på intet
tidspunkt har fortrudt. og skulle der opstå større problemer kan jeg jo bare komme i betragtning til
medicin igen.

Tager du alternativ medicin eller behandling – hvorfor – hvad hjælper det dig?
jeg drikker min aloevera hver dag og får vitaminpiller og fiskeolie , det betragter jeg dog ikke som
medicin men en del af rejsen mod den sundere livsstil. kniber det ekstra meget med energien
drikker jeg også argi, som er en sund form for energidrik. og tager også mælkesyrer bakterier for at 
opretholde en sund tarmflora.
Hvor mange gange er du blevet scannet siden du fik din diagnose – og hvornår blev du sidst scannet?
det kan jeg faktisk ikke huske , men 4-5 gange, sidst var for et par år siden.

Lisbeth Høgh

http://www.sclerose.info/
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De 1000 ansigter

Hvad viste resultatet af sidste scaningen ?.
..viste der at du har haft nye attac

hvis ja -mærker du så noget til dem i din dagligdag nu ?
resultatet viste der var en mindre forstørrelse af et tidligere attack , og tre mindre plaks i rygmarven. 
jeg har intet mærket til det - udover at sclerosen udvikler sig i negativ retning ,- men ikke i attacker.

Hvad er dit ynglings citat eller slogan?
if you can dream it, you can do it.

Hvad lavede du inden diagnosen-og hvad laver du 
nu/også gerne fritidsinteresser?
inden diagnosen var jeg social og sundhedshjælper og 
igang med en AU i ledelse i min fritid gik jeg til ju-jitsu –
hvilket jeg savner mega meget og stadig drømmer om 
at vende tilbage til (hvilket fortæller mig at realitetsansen
ikke er helt på plads :-)
i dag er mit væsentligste job at passe godt på mig selv.
For ikke at blive helt tosset af at gå hjemme har jeg
genoptaget et tidligere fritidsjob som forhandler af
aloevera produkter hvor jeg nyder at levere hjælp til
folk der henvender sig med fx. at de gerne vil kunne
passe ynglings jeansene fra før de fik børn, få ekstra
energi i hverdagen eller teenagerens urenehud. en del 
af jobbet er også at bygge teams og det nyder jeg også, så jeg taler med folk i store dele af verdenen
og bygger teams op mange steder i verdenen også. Jeg laver også frivilligt arbejde i og med jeg
skriver om ansigterne her i vores blad. i min fritid maler jeg, og laver en del forskelligt håndarbejde

Har du ændret dig efter diagnosen og på hvilken måde?
ja, jeg er desværre blevet MEGET indelukket og har det bedst når jeg kan gemme mig bag mit
tastatur.

Har du temperament… og hvad gør det for dig – både positivt og negativt?
ja, hvis jeg er træt eller har ondt, så snerre jeg mere af folk end vanligt. men er ellers ikke specielt
hidsig. med mindre man yder uret mod folk ( eller dyr ) der ikke selv har evnen, kræfterne til at 
forsvarer sig selv, så bliver jeg godt gal i skralden.

Hvordan er du som person og menneske i dag?
det har jeg aldrig tænkt over ,- jeg er jo "bare" mig.

Hvad gør dig glad?
jeg glædes over mange ting men det der gør mig allermest glad er når mine børn trives og punktumet
over ièt er at høre dem le ( det gælder for mig ikke kun når børnene er små, da jeg selv har to 
teenage piger )

Hvad gør dig vred?
når jeg føler mig trådt på, nedværdiget og uretfærdigt behandlet. ( fordi jeg har en stor naturlig
omsorg for dem jeg holder af gælder det også for dem )

Hvordan fik du fortalt din nærmeste familie og øvrige omgangskreds du havde sclerose?
vi fortalte det bare. overraskelsen var ikke så forfærdelig stor for mig selv , da jeg havde haft 
mistanke til det gennem længere tid

http://www.sclerose.info/
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De 1000 ansigter

Hvordan reagerede din nærmeste familie og omgangskreds på at du havde fået sclerose og 
hvordan tackler de det i dag?
det var meget forskelige reaktioner.nogle blev frustreret, mange blev kede af det andre igen kom
med opmuntring.

Oplevede du at der var nogen der vendte dig ryggen ell.fravalgte dig til specielle arrangementer,-
hvis ja,- hvordan taklede du så det?
nej tvært imod, nu skulle vi jo ud at have det bedste ud af hverdagen med visse forbehold og sådan
er det heldigvis stadig

Hader du din sclerose ?
nej, men ville gerne være den foruden

Hvad er det værste symptom eller bivirkning ved din sclerose? Og hvordan påvirker det din 
hverdag?
det værste for mig er at jeg ikke kan huske og ej heller koncentrere mig i længere tid af gangen. 
desuden er jeg altid træt selv når jeg lige er vågnet. også bøvler jeg med nervesmerter , særligt
meget her om vinteren. koncentrationsbesværet gør at det kan være svært at koncentrere sig om en
længere samtale og når samtalen er ovre kan jeg med stor sandsynlighed kun huske brudstykker, så
mine kalendere er tappeseret med gule labels og andre småsedler/lister.

Lever du efter sclerose principperne? Og kan du mærke en forskel på før og efter?
både og. jeg spiser det jeg har lyst til når jeg har lyst til det og nyder så hver en mundfuld ( af mindre
potioner ) af det som jeg ved ikke er godt for mig - og betaler prisen med et par dage med ekstra
ondt i hovedet og maven de efterfølgende par dage.
normalt undgår jeg hvidt brød og mælkeprodukter hvilket gør at i det mindste fungere maven bedre
også er der et større nedsat sukkerforbrug.

har din sclerose givet dig af gode oplevelser? - hvilke ?
det sclerosen har givet mig er fantaske mennesker jeg har mødt på min vej jeg normalt ikke ville have 
mødt,bl.a. i dronningens ferieby, sclerosehospitalet i Ry og på Montobello.

Hvordan har du det med træning? Kan du mærke en positiv effekt, eller føler du det er et 
nødvendigt onde?
træning er for mig et nødvendigt unde. jeg bliver frutreret af at være overladt til nogle trænings
maskiner i bøfsalen, når jeg nu meget hellere vil træne på hold ( hvor jeg ved det ville være et 
nederlag da jeg ikke kan det samme som de andre, så derfor holder jeg mig til bøfsalen )
jeg ved ikke hvordan jeg ville have det hvis jeg ikke trænede, men jeg tør ikke at lade være.

Livet har så mange farver….hvad var din farve før du fik sclerose og 
hvad er den nu?
mit liv består af hele regnbuerpaletten. lidt som ying og yang agtigt.
hvis ikke der er noget skidt er der heller ikke noget godt for så ville
man ikke vide det gode var der.

Nåh…..men hvad er det bedste ved at have sclerose…?
der er ikke noget godt ved at have sclerose,-men jeg værdsætter
de menesker jeg har mødt på min vej med sclerosen højt

http://www.sclerose.info/
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De 1000 ansigter / annonce

Hvad er din holdning til den måde politikkerne ser på ”os scleroseramte”?
vi er en overset mindre flok, dem som de helst ikke vil se/møde for vi koster penge at holde kørende.

Har du et godt råd til nydiagnosticerede?
tal åbent med dine de nærmeste, sig fra når du har det skidt. søg andre ligestillede. brug os andre
også hele dette netværk

Har du et godt råd til os andre med sclerose?
opgiv aldrig en drøm, lav evt. justeringer for at nå drømmen. skab dig et netværk og gør brug af det.

Hvor er du om 5 år?
jeg håber at være nogenlunde samme sted sygdomsmæssigt. med mit arbejde med aloevera håber
jeg det er gået så meget fremad at jeg har sikret mig og børns fremtid.

Hvad er din største drøm?
min største drøm er at det skal gå mine piger godt.

Slutteligt fortæl lidt om dig selv og dit liv indtil nu.
jeg har altid formået at få det bedste ud af enhver
situation og sådan har jeg det stadig og håber det 
fortsætter. Hvad der skete i går ( eller for 30 år siden ) 
kan jeg ikke bruge til noget og i morgen ved vi aldrig
om kommer ( sclerose eller ej ) så jeg lever så meget
i nuet som jeg kan.

http://www.sclerose.info/
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Facebook gruppen / Vil du søge for Sclerose.ino

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

Sclerose.info kommet på YouTube !!

Kom og følg os … der er ikke så meget endnu 

https://www.youtube.com/channel/UCx8QbVuSTWrA6_mG-
wJ8gPw

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
mailto:admin@sclerose.info
https://www.youtube.com/channel/UCx8QbVuSTWrA6_mG-wJ8gPw
https://www.youtube.com/channel/UCx8QbVuSTWrA6_mG-wJ8gPw


De 1000 ansigter

Har du lyst til at blive et af de næste ansigter i 
Sclerose.info’s PDF blad og/eller på 
Sclerose.infos’s hjemmeside ?

I 2013 startede Sclerose.info med at bringe 
ansigter – os scleroseramte. 
Det var en forklaring om mennesket bag 
diagnosen sclerosen, og det er for at vi som 
scleroseramte kan forstå hinanden bedre og 
kan forstå den forskellighed vi har.
Du kan her i bladet se et par af de ansigter der 
bringes, måden og de spørgsmål der er og skal 
besvares.

Vil du være et nyt ansigt – så skriv til Lisbeth 
Høgh på e-mail lisbeth@sclerose.info eller 
kontakt Lisbeth i vores Facebook gruppe 

Vil du være et af de nye ansigter ?

Lisbeth Høgh

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.

WWW.SCLEROSE.INFO16
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Annonce
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Hjælp Sclerose.info

Vi har brug for nogle af jer der har lyst til at skrive
Til brug for artikler – det skrevne ord – til vores PDF magasin, hjemmesiden og 
facebookgruppen, har vi brug for jer der kan skrive.

Vores admin, både på Facebook, redaktionen på PDF bladet, og til hjemmeside hr travlt.
Samtidig vil vi gerne have friske øjne og ord – så hvis du har lyst til at skrive for/med 
Sclerose.info så ret henvendelse til Kim herinde i Facebook eller på mail 
kim@sclerose.info
Du kan skrive om din egen situation – din egen sygdom eller til dig som er pårørende, 
om dit syn og tanker.
Du kan skrive om emner som vi som foreningen Sclerose.info arbejder med, som f.eks. 
kognition. Kognition behøver ikke være om dig selv (det kan det godt være), men det 
kan også være at du søger om kognition på nettet, laver din(e) egne undersøgelser eller 
lignende.

18

http://www.sclerose.info/
http://www.sclerose.info/
mailto:kim@sclerose.info
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/


WWW.SCLEROSE.INFO 19

Fotografens kreative liv - tilpasset

Nekrose

I Gyldendal den store står der:
nekrose, celle- eller vævsdød. Den levende celle er afhængig af tilførsel af ilt og glukose samt 
andre næringsstoffer. Ved manglende tilførsel heraf kommer der nedsat funktion, og cellen 
ændrer udseende. 
I begyndelsen er denne tilstand ikke uigenkaldelig, idet cellen kan blive normal og funktionsdygtig 
igen. Dette stadium kaldes degeneration. Hvis den nedsatte ilt- og næringstilførsel fortsætter, 
dør cellen definitivt og er nu nekrotisk. 

Har du ondt i dine hofter eller dine led.
Sådan rigtig ondt. Bevægelses hæmmet og stærke smerter ?
Så spørg din læge om det kan tænkes t du har nekrose.

Jeg har aldrig vidst hvad nekrose var, har aldrig hørt om det, og vidste ikke at man som 
scleroseramte KAN være mere udsat for at få det.

Det er vævsdød!
Det er fordi der er dårligt eller ingen blodomløb i dine led/knogler. Dit væv dør, og i stedet for at 
dine knogler bliver fast og stærke, så bliver dine knogler opløst stille og roligt og dint væv dør og 
pludseligt har man store store smerte ved at skulle rejse sig op, eller stå, eller gå. ^*
Hyppigt er det dine hofter der rammes.

Som scleroseramt – der får vi prednisolon/prednison/binyrebarkhomen hvis vi har et angreb.
En af de bivirkninger der KAN forekomme ved denne behandling er nekrosis.

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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Fotografens kreative liv - tilpasset

Jeg har aldrig vidst det …. Og jeg har tidligere i år fortalt om hvordan jeg har haft forfærdelige 
smerter ved at gå – men på trods har jeg gået, bevæget mig – holdt mig i form (så godt jeg 
kunne)
Jeg fik af vide for 2 måneder siden – at jeg har nekrose.
Mine hofter falder fra hinanden –og i denne skrivende stund, der sidder jeg i kørestol – fordi 
smerten ved at gå er for stor. Jeg kan simpelthen ikke.

Så … jeg skal have nye hofter !
Det er det ”eneste” der er problemet.
Nye hofter – og en masse masse genoptræning og jeg skulle gerne være tilbage i fuld gang igen.

MEN … fordi jeg INTET vidste om dette, og jeg har altså arbejdet med sclerose (information mv) i 
15+ år, så kunne jeg forestille mig at der er rigtig mange der heller ikke ved det.
Man tror at det er den dumme sclerose som pludselig er aktiv og angriber en.
Man tror at man bliver begrænset af sclerosen – sin bevægelighed … og i mit tilfælde som andres 
– bliver man behandlet for attak af lægen – som derved giver en mere af den gift den faktisk 
nedbryder ens knogler.

Min læge sendte mig til en ortopæd med beskeden – jeg er bange for at han har nekrose, i 
februar.
Ortopæden kiggede på mig, og min alder, og sagde ,,, neeeej.. Det er rygprobeblemer.,
Det vr først efter jeg havde brokket mig som en gal jeg blev skannet i august og fik af vide – jeg 
har nekrose.
Behandling kunne have startet meget før – og hvis tidligt nok kunne jeg have undgået at skulle 
skifte hofter – men nu er det så tilfældet. Skal under kniven, og have det fixet.

Mit helt klæare råd til alle er – hvis du har led smerter – hvis du har smerter ved gang, 
bevægelighed, rejse sig sætte dig ned … så snak med din læge.
Jeg troede det var gigt. Min fysioterapuet troede det var gigt… men det blev bare værere og 
værere, og i dag er det meget meget slemt og smertefuldt.

Jeg vil ikke hverken skræmme eller for alle til at blive bange, men… har du probemer så afklar det 
med din læge

Kim

Nu hvor jeg har siddet I en kørestol I 
en periode har jeg set verden fa en
helt anden side. Jeg har lært utrolig
meget… og jeg har fået et 
kæmpesyn på de problemer som jer
der sidder I kørestol har. 

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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Handicap toilet

Da Sclerose.info lavede en af vores første kunstkonkurrencer tilbage i midt 2000´erne der kan jeg 
huske at journalist Jeppsen spurgte mig (det var Jeppesen der skrev bagsiden af Ekstrabladet i 
mange år … den lidt anderledes, utraditionelle og hårde Jeppesen) – han spurgte mig … Hvad er 
det første scleroseramte siger til hinanden når i mødes … og jeg svarede … Hvor er toilettet ?
For sådan er det jo … imellem os … man vil gerne lige vide hvor toilettet er.
Ikke fordi man skal bruge det lige nu … meeeeeen, måske lidt senere.
Og mange gange for man svaret … Det er der eller der … og du skal lige vide at døren binder … 
eller hvad end ekstra information der kan være.
Jeppesen spurgte andre og fik samme svar … for det er en vigtig information.

Når Sclerose.info har lavet diverse arrangementer – så fortæller vi altid hvor toiletter er – og 
handicap toiletter osv osv. Ren OBS … men vigtigt !

Alle steder … næsten … har et handicap toilet.
Førhen brugte jeg det ikke, men som tidligere forklaret er mine hofter så dårlige at jeg sidder i 
kørestol. Det betyder at jeg nu bruger handicap toiletterne. Hvor jeg før ”bare” har set at der var 
et handicap toilet … nogen gange lige åbnet døren  og set alt er ok … der kommer jeg nu trillende 
og skal benytte toilettet.

DET HAR VÆRET EN AHA OPLEVELSE!!!!

Jamen … det kan ikke være så svært det her !!!
I dag der burde alle arkitekter, tømrer eller dem der laver arbejdet færdigt, samt de offentlige 
godkendelses mennesker der kommer ud med deres fine målebånd for at sikre alle mål er 
opfyldt efter lovens paragraf dippedut nr 7401 … de skal simpelthen sidde i en kørestol.
De behøver ikke være kørestols brugere, men !!! … de skal sætte sig i en kørestol og så skal de 
lige trille en tur.

De første par gange der var min kone super sød og lige åbne døren … og ventede udenfor … osv 
osv…
Super dejligt.
MEN … den første gang jeg var alene – og efterfølgende …. Her kommer beskrivelsen (humor er 
tilrådeligt når du læser …) 

Stort shoppecenter … musak i baggrunden (juleklang … its begining to look a lot like christmas 
…hmmm….) … komme trillende henimod handicap toilettet
Kvinder … og der i midten .. Handicap toilet – nogen gange både handicap og skifte ble toilet … og 
mændene på den anden side … super – jeg er på rette vej !

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/


WWW.SCLEROSE.INFO22

Handicap toilet

Dejlig stor dør … der skal jo være ekstra plads ! (den vejer også lidt mere ……. :-/ … )
Se nu er det sådan at - … nogle døre har håndtag, andre er skydedøre … men det fleste er med 
håndtag …..
Nu er man så praktiske at man mange gange montere 
en arm på døren sådan den selv kan lukke ….ehhhmm … 
det betyder at man skal åbne døren ved at trykke 
håndtaget ned – de første 10 cm er fornuftige, og så 
skal man hulens hast have gang i kørestolen og presse 
løs på døren. I små skub kan man så puffe døren –
kombineret med at man med den ene hånd skubber

til døren, og hurtigt presser stolen frem…… Når man 
er kommet lidt ind kan man også bruge karmen lidt 
med den ene hånd imens man prøver holde døren 
tilbage ….!!!
Juhu … det går frem…. Men skal lige passe på at døren 
ikke fanger metaldelen man bruger til at komme frem 
ved hjulet ved det stykke…
Døren smækker………… Yes !!!!
Projekt to … er der en eller to håndtag ved toilettet ?...
Mange gange er en monteret på vægen – den anden 
kan man slå ned.
Forsigtighed rådes !!!!!!!!!!!!!!!... Den der kan slås ned
kan være ganske ustabil – mange gange er det ikke lige der viceværten har strammet skruen (ej

heller i den øverste etage)
Projekt tre … .. Renligheden.
Mange bruger desværre handicap toilettet fordi enten mænds eller kvinders toilet er for 
”ulækre” – hvilket betyder at det meget nemt kan forekomme ---eeehhhh--- sådan hist og pist.
Jeg har lært lige at have nogle desinficerende klude med … Kan godt være godt.
Check at sædet sidder fast… kan være overraskende
Efter brug… sidder håndsæben mange gange for højt til at det er nemt at bruge uden at man får 
en liter i hånden – eller vasken sidder for højt. Heldigvis ikke tit.
Ny projekt kommer nu …Man skal ud !
Forhåbentlig er det et toilet der er stort nok… at man kan placere sin stole i en vinkel fra døren, 
låse hjulene og så opstarte med at trække i døren…. Hiv hårdt, og hurtigt sving stolen ind sådan 
den skubber mod døren … med den ene hånd hiver man i karmen imens man skubber på døren 
med den anden arm… igen pas nu på døren ikke for fat i hjulet for så kan man som det er sket for 
mig en enkelt gang – sidde fast imellem karmen og døren … ehhh mmm på jysk hedder det træls 
.. Og jeg har lige lært at det hedder tarveligt på Københavnsk---

Hvis dør-armen er meget stram kan du godt få et lille skub når du er helt (næsten) ude……..

Skydedøre !!!!!!!! …….
I de fleste tilfælde kan du være sikker på at låsen ikke virker.
Fordi der er så mange andre der bruger toilettet – og de skyder døren afsted med hast både den 
ene eller anden vej … er døren blevet lidt skæv … såååå … ehhhhh.

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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Handicap toilet

Jeg har overvejet om man skulle synge lidt i håb om at folk ikke bare 
vader ind … men hvis du har en god stemme er risikoen også at folk 
netop gerne vil høre mere og åbner for at se hvem den smukke røst 
kommer fra……….

…. Altså … 

Jeg vender tilbage til hvor jeg startede .. Alle der er involveret i at lave – udarbejde – planlægge 
at lave et handicap toilet – de skal sættes i en kørestol … ikke 1 time … men en dag eller 2.
De skal opleve hvordan / hvor svært det er!

Dette var toiletter …i næste uge skal vi lære om elevatorer … restauranter … cafeer … 
forretninger og meget meget mere ☺

Vi vil lave nogle initiativer hvor vi kan del med hinanden … de rette restauranter hvor der er plads 
… cafeer mm

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.

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
http://sclerose.info/medlemskabpriser/
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Meld dig ind I Sclerose.info

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.

Meld dig ind i Sclerose.info !

Medlemmer og medlemskab af foreningen Sclerose.info er vigtigt.

I 2003 åbnede Sclerose.info op for medlemskab af foreningen – men pga.. masser af politisk fnidder 
stod hele medlemsafdelingen stille til 2016 hvor foreningen igen åbnede op for medlemskab.

Meld dig ind i Sclerose.info ! … bliv en del af det sammenhold og fællesskab som vi her.

Som ikke-medlem har du mere eller mindre de samme fordele som medlemmer og dette er fordi det 
altid har været Sclerose.infos holdning at man same medlem og ikke-medlem skal have samme 
muligheder. MEN – det ændre sig stille og roligt.
Der vil blive flere tilbud for medlemmer – det kan være deltagelse i arrangementer eller det kan være 
køb af de ting som vi begynder at sælge i 2019

Som medlem af vores Facebook gruppen har du kunne se og føle den måde som foreningen er på –
vores menneskelige indsigt og forståelse. Sådan har det altid været for Sclerose.info.
De fleste af os der arbejder i og for foreningen er scleroseramte.

Sclerose.info er for de scleroseramte … vi ønsker igennem vores information både til dig som 
scleroseramt og til befolkningen at gøre det nemmere at leve med sclerose.info
Information giver bedre og bredere forståelse 

Det er mennesket – den scleroseramte og dennes pårørende der er i fokus ! 

Vi har 3 forskellige medlemskaber, dette for at sikre at du finder det som passer dig.
Enkeltperson (der er rabat for førtidspensionister og studerende)
Familie medlemskab
Virksomhedsmedlemskab

Meld dig ind i Sclerose.info og bak op om det informationsarbejde vi laver.

Meld dig ind her - tryk

https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
http://www.sclerose.info/
http://www.sclerose.info/
http://sclerose.info/medlemskabpriser/
http://sclerose.info/medlemskabpriser/
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Hjælp Sclerose.info

Fortæl om din hverdag !!

Hvad laver du i din hverdag.
Har du lyst til at skrive om en dag eller et par dage i dit liv.
Den scleroseramtes dag !

Sclerose.info så ret henvendelse til Kim herinde i Facebook eller på mail 
kim@sclerose.info

Vi vil bringe din(e) historier i PDF bladet samt på hjemmesiden og bringe uddrag i 
Facebookgruppen

Fortæl os hvad du går og laver … del din dag med os
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Et par nyheder fra verden ….

What to know about marijuana and multiple sclerosis
Multiple sclerosis is a degenerative condition that affects the nerves in the central nervous system. There is 
currently no cure, but treatments are available to slow its progression. Marijuana may be useful for treating 
several symptoms of the condition.

What do brain lesions mean in multiple sclerosis?
Magnetic resonance imaging is an important diagnostic tool for multiple sclerosis because it produces images 
of lesions in the brain and spinal cord. These lesions can appear as the condition progresses, and they may 
have a bearing on the symptoms that occur.

Is the ketogenic diet good for multiple sclerosis?
Multiple sclerosis is a condition that affects the nervous system, and some people believe that a ketogenic 
diet may slow the progression of the disease or control its symptoms. The ketogenic diet is low in 
carbohydrate, moderate in protein, and high in fat. There is currently not enough evidence to recommend it 
for everyone with multiple sclerosis.

Vitamin D deficiency associated with increased risk of depression in older adults
A new study by researchers from The Irish Longitudinal Study on Ageing (TILDA) at Trinity College Dublin has 
shown for the first time in Ireland that a deficiency in vitamin D was associated with a substantial increased 
risk of depression (+75%) over a four-year follow up period. The findings form part of the largest 
representative study of its kind and have just been published in the prestigious journal, The Journal of Post-
Acute and Long-Term Care Medicine (JAMDA).

What to know about multiple sclerosis and mood swings
Mood swings can be common in people with multiple sclerosis. The condition attacks the nerve cells, and a 
person may feel changes in their mental and physical health. Mood swings can take many forms that have 
different causes and treatment options.

What is the difference between multiple sclerosis and fibromyalgia?
Multiple sclerosis and fibromyalgia both involve the nervous system and cause chronic symptoms, such as 
pain and fatigue. However, there are crucial differences.

http://www.sclerose.info/
http://www.sclerose.info/
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WWW.SCLEROSE.INFO26

Et par nyheder fra verden ….

What is the difference between MS and lupus?
Multiple sclerosis and lupus both involve the immune system, and they may cause similar symptoms at times. 
However, they are separate conditions with distinct characteristics.

What to know about itching and MS
Multiple sclerosis is a condition that affects the central nervous system. Its symptoms affect the nerves and 
can cause dysesthesia, or abnormal sensations such as burning, numbness, or itching.

Study provides new way to treat multiple sclerosis
Nerve cells stripped of their insulation can no longer carry vital information, leading to the numbness, 
weakness and vision problems often associated with multiple sclerosis. A new study shows an overlooked 
source may be able to replace that lost insulation and provide a new way to treat diseases like MS.
Cells called neurons make the central nervous system work by passing electrical signals along threadlike 
connections called axons. Axons do their work best when wrapped in an insulating coating of a fatty 
substance called myelin.

… nyheder fortsat ………
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Glædelig jul

Fra alle os I Sclerose.info og vores
Facebook admin grupope – til jer alle

Rigtig glædelig jul og godt nytår !

http://www.sclerose.info/
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