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Som i fleste ved – fik jeg foretaget den første hofte operation i februar måned (d. 8 feb.).
Mit smerte helvede fra 2018 … det liv med konstant smerte … kunne ikke gå … stå … og havde endda smerte 
ved at sidde og måtte ændre min stilling hyppigt for at bare få en lille smule ro, det helvede det forsvandt … 
livet kom tilbage.
Jeg kan i dag gå med rollator … og krykker … og hvad der begrænser min styrketræning og udvikling er min 
venstre ikke-opererede hofte. Jeg bruger min kørestol når jeg er ude, simpelthen fordi min venstre hofte 
bliver udtrættet og begynder at gøre så ondt at jeg går står og bevæger mig forkert

Men, det går fremad. Og humøret suser i vejret.
Jeg kan se lys for enden af den tunnel der har været pist sort i hele 2018.

Jeg har skrevet flere artikler tidligere, og igen i 2018, selvom det var en sort periode, om at være positiv. At 
tænke positivt – at finde det positive i selv de værste periode.
Det har hjulpet mig igennem det, det er der ingen tvivl om.
Det at finde positivt liv i den værste tid, det at tvinge sig selv til at se det positive og være glad, trods smerte 
og et helvede – jamen for pokker – det hr været grunden til at jeg har kunnet ”overleve”.
Når man så begynde at gå fremad igen som jeg har den sidste måned – 6 uger – jamen så flyver man jo.
Så er den træning jeg skal lave, som jeg ved hjælper, og som jeg ligesom alle andre godt kan blive doven 
over … jamen det giver mening det hele.

Fordi jeg har trænet mig selv til at være positiv – så ser jeg og mærker jeg og notere mig hver en enkelt lille 
fremgang. Nu kan jeg gøre lidt mere end i går med mit højre ben. Jeg har fået bare lidt mere kontrol. Nu er 
styringen af benet bedre – ja endda bedre end mange år, fordi at jeg går mere korrekt nu – bevæger min 
hofte og bækken korrekt også selvom sclerosen har påvirket mit højre ben i mange år….

Livet er dejligt …. Og nu er livet bare lidt mere dejligt … og jeg er sikker på at det er bare lidt mere i morgen

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

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


WWW.SCLEROSE.INFO4

Sclerose.info flyer

Foreningen Sclerose.info

Det er os med de røde cirkler. De røde cirkler symbolisere at vi er flere, du er ikke 
alene med din MS (sclerose) — de symbolisere sammenhold — de symbolisere 
fremadrettethed — de symbolisere blod (sved og tårer) som, er en del af vores liv 
som scleroseramte. Sclerose.info blev stiftet 1 marts 2002 og har siden vores start 
været en stor del af at præge hele debatten om sclerose I en mere positive retning, 
for selvom det er alvorligt at have MS (sclerose), så SKAL vi leve et godt og positivt liv, 
på trods.
Vores formål er og har altid været at sætte den scleroseramte og dennes pårørende i 
centrum, at øge informationen om MS (sclerose), at skabe et bedre kendskab til MS 
(sclerose) for derigennem at gøre det nemmere for os scleroseramte at leve med MS 
(sclerose). Sclerose.info drives primært af scleroseramte hvilke gør at vi forstår vores 
situation, på godt og ondt, vi er  en del  af det liv man som MS´er (scleroseramte) 
lever. Af same årsag ved vi   hvad det betyder når ´vi burger vores slogan :

www.sclerose.info

Det handler om at leve

http://www.sclerose.info/


WWW.SCLEROSE.INFO 5

Sclerose.info flyer

Scleros.info driver den største og mest seriøse Facebook 
gruppe indenfor MS (sclerose). Gruppen er lukket, man 
du kan søge om optagelse, og en af vores  admin folk vil 
godkende / kontakte dig

Gruppen debatterer mange emner om MS (sclerose), 
hverdagen, livet, deler erfaringer og gode råd.

Velkommen til vores Facebook gruppe
Søg:  Sclerose.info, og tilmeld dig

Hver måned udgiver Sclerose.info et elektronisk 
blad—PDF blad, som du kan downloade eller 
læse online.
Hver måned læser flere tusinder bladet, og du 
kan hente eller læse bladet via hjemmesiden 
www.sclerose.info eller via Facebook gruppen, 
eller såfremt du er tilmeldt foreningens 
Nyhedsbrev fremsendes det til din e-mail 
direkte.

Brug Sclerose.info på YouTube.
Deltag I vores debat—I vores 
erfaringsdeling, webinar, 
inspiration til træning og meget 
mere
Deltag aktivt—upload dine 
videoer og indslag

Søg på Sclerose.info på YouTube

www.sclerose.info
admin@sclerose.info

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


Annonce

http://www.msguiden.dk/


WWW.SCLEROSE.INFO 7

Kan du sove godt …….

Søvn – husk at du skal sove godt ….

Der er skrevet mange mange ting og artikler osv osv om søvn og hvor vigtigt det er at sove godt.
Kroppen reparere sig selv bedst om natten

Hvis man IKKE får en ordentlig søvn har det MEGET hyppigt store konsekvenser indenfor 
følgende områder af MS / sclerose :

• Kognition (såfremt du har kognitive problemer uanset i hvor stor grad, bliver de forværet og 
symptomerne hvad enten de er bliver større/mere udtalte.

• Fatigue. Det vi også kalder sclerosetræthed. Det så mange IKKE-scleroseramte ikke forstår 
hvad er… det er ikke bare træthed. Det er ikke bare, jeg er lidt mat, jeg slår over på 
reservetanken. Det er – nu er bilen løbet tør for benzin. Der er udsolgt – jeg falder sammen 
NU. Jeg er træt når jeg vågner – jeg kan ikke overskue at finde energien til at komme ud af 
sengen.

• Humør svingninger. ALLE kender det at man har sovet dårligt, og man har kort lunte. Spørg en 
hvilken som helst person – MS eller ej. Men for os scleroseramte – betyder dårlig søvn og kort 
lunte – både at vi bliver kanon sure på ingen tid. Det kan også give sig udfald i at man har 
meget let til tåre – græder. At man griner hysterisk. Vores humør svingninger fra normale kan 
man gange med 10 -20 -30

• Balancen. Man gangeroder man rundt. Også selvom dette ikke er et normalt symptom man 
har – så roder man – man er mere kluntet efter en dårlig nats søvn. For scleroseramte der har 
balance problemer bliver det igen forværet. De dage er der bare ikke ret meget der virker.

• Spasticitet. Efter en dårlig nats søvn er din krop meget mere spændt. Du vil kunne føle at når 
du rejser dig op, så spænder dine bene – eller nå du lægger dig ned på ryggen spænder dine 
ben. Det er hvis du normalt ikke lider af spasticitet. Men hvis du normalt har problemer med 
dette, så ved du hvordan det føles – du får spastiske bevægelser – du kramper … kan også ske 
ved at du sidder ned og skal strække benet ud at dit ben spænder op / kramper.

http://www.sclerose.info/
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Søvn ……..

• Smerte. Dårlig søvn kan give hovedpine… gøre at man får mere ondt, om det er i ryggen 
eller skuldre, nakke. Hvis du lider af smerte – og værst neurogene smerter – så kan en dag 
efter en nats dårlig søvn blive et helvede. Du har ondt – over det hele … eller ”bare” i en 
del eller enkelte del af kroppen. Den der konstante knivskarpe smerte, du bare er der 
uanset hvordan man sætter sig eller lægger sig.

• Syns problemer – det vil se problemer med øjnene. Bløret syn. Dobbelt syn
• Uro i kroppen. Det er så svært at forklare. Uro i kroppen. Kroppen opføre sig underligt. Det 

kan ikke falde til ro. Det er små jag – små ryk … det kan være synligt eller ikke-synligt. Hvis 
du normalt har uro i kroppen som et symptom … er hele din krop i total uro og vildere. 
Mange gange FRYGTER du for den kommende nat – for hvad nu hvis……….. Og så skubber 
du pludseligt til dit mentale jeg

• Koncentrations problemer. Dette er et kognitivt symptom. Men på manglende nattesøvns 
dage bliver det så forværet mange gange at det lige bliver trukket ud af den samlede del 
som kognition. Du kan simpelthen ikke koncentrere dig om noget som helst. Som jeg har 
hørt så mange gange … ”jeg kan ikke engang koncentrere mig om at se en film …”

VI er 15000+ mennesker i Danmark, hvor søvn er så forbandet vigtig.

Som skrevet tidligere – find nogle rutiner der kan sikre at du sover godt.
Få talt med din scleroselæge/neurolog og/eller din privat praktiserende læge.
Søvn må IKKE blive et problem eller en hyppigt tilbagekommende tilstand – fordi det skader 
dig så meget.

http://www.sclerose.info/
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Samarbejde med universitets studerende.

Sclerose.info har indgået samarbejde med 4 studerende fra Københavns tekniske universitet.
De skal komme med forslag til at gøre min sundhedsplatform bedre for os scleroseramte, 
hvilket vi naturligvis bakke 1000% op omkring.

I stedet for at lave dette projekt KUN for sundhedsplatformen – udvides projektet sådan at 
det bliver et selvstændigt projekt/enhed der bliver udviklet sådan data kan bliver brugt af 
andre organer end bare sundhedsplatformen (som jeg KUN er I København/Sjælland)

Lige nu er gruppen ved at lave indledende undersøgelser – men meget snart skal der 
nedsættes en gruppe prøvepersoner.

Sclerose.info vil gerne opfordre ALLE (der skal kun bruges 50-100) til at melde sig til at bakke 
op om dette.

Dette er et fantastisk initiativ og det vil kunne hjælpe og bedre forhold for os scleroseramte I 
fremtiden. Det vil sikre viden for os alle, det vil sikre bedre og hurtigere viden og gennemgang 
for lægerne, det vil skabe en anderledes adgang til data for forskere end førhen.

Det er et meget stort projekt

Igen – vi vil opfordre alle til at melde sig til dette projekt.
Der kommer meget mere information her i bladet og i Facebookgruppen

// admin

http://www.sclerose.info/
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De 10000 ansigter – om pårørende

Siden 2013 har Sclerose.info portrætteret forskellige scleroseramte, for at vi hver I 
sær kan se, at vi ikke er alene I verden. Vi er ikke de eneste. Det er “mange” af os.
Samtidig har vi via historierne ville fortælle at sclerosen ikke tager hensyn hvem, 
alder, køn, stilling, osv osv.

NU – vil vi også gerne I gang med at portrættere vores pårørende
Halvdelen af sclerosen bæres ar vores pårørende

Derfor – er du pårørende og har lyst til at blive et af vores 10000 pårørende ansigter, 
så skriv til admin@sclerose.info

Eller skriv til Lisbeth Høgh eller Kim Gelser på Facebook gruppen

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

13
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Indlæg om livet af Deanie Mofjeld

Her er jeg:
40 årig kvinde med diagnosen agressiv dissemineret 
sklerose af attakvis type. 
Fik diagnosen 10. august 2015 og har nok haft 
sygdommen fra starten af 20’erne. 
Jeg har nedsat kraft i hele venstre side af kroppen 
inkl. venstre øje, samt voldsom træthed og kognitive 
symptomer så jeg ikke længere kan varetage et 
arbejde. 
Jeg kan heller ikke køre på motorcykel, stå på rulle-
skøjter, gå lange ture, læse en god bog eller løbe 
længere.
Jeg er først nu begyndt at acceptere mit nye jeg og 
er først nu begyndt at lære mig selv at kende på ny. 

At være stærk er ikke:
- at løbe længst
- at hoppe længst eller løfte tungest.

At være stærk er ikke:
- altid at vinde
- altid at have ret eller vide bedst.

At være stærk er at:
- se lyset når det er mørkest
- slås for noget man tror på, selvom man ikke har flere kræfter igen.
- se sandheden i øjnene selvom den er hård.

For hvis man kan være positiv i en negativ situation, så vinder man.
Husk også at man ikke er en egoist bare fordi man også tager hensyn til sig selv, 
tværtimod så får man også mere overskud til andre.
Livet er desværre sommetider uforudsigeligt, noget man ikke kan ændre på. Så 
det bedste man kan gøre er at få det bedste ud af det.
Til sidst, husk ikke at kritisere dig selv for alt det du ikke er eller ikke kan. 
Anerkend i stedet dig selv for alt det du er og alt det du kan.

14

Deanie Mofjeld lavede et indslag i Sclerose.info 
Facebook gruppen som har givet masser af respons 
og stor eftertænksomhed for rigtig mange.

Du kan læse indlægget her:

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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Indlæg om livet af Deanie Mofjeld

Det er et utrolig stærkt indlæg Deanie Mofjeld har skrevet.
Det er en helt fantastisk proces og periode som Deanie har været igennem, og 
den er såmænd slet ikke forbi endnu, der kommer til aT ske så mange flere ting i 
fremtiden og livet for Deanie.

Igennem tiderne sien Foreningen Sclerose.info blev startet i 
2002 og til i dag godt 17 år senere, har jeg talt med rigtig 
rigtig … rigtig mange scleroseramte, som slet ikke har 
hverken forstået eller har fået den AHA oplevelse.

Det at flytte sig som mennesker når man står overfor en 
udfordring i livet som MS eller sclerose er, det er lidt mere 
end bare svært.
Når man som i Deanie tilfælde rammes af en aggressiv 
sclerose der ubarmhjertigt slår og banker en selv, så er det endnu sværere at 
komme til konklusionen som Deanie -
”For hvis man kan være positiv i en negativ situation, så vinder man.”

Respekt – og bøjer mig I støvet !

Jeg har selv mange gange fortalt om det at være positiv og hvordan det har 
ændret mit liv og hvad det gør for mit liv, også det at finde det positive når det 
gør ondt(om det er fysisk eller mentalt) (læse artiklen “vær positive”: 
http://sclerose.info/livet-med-ms/vaer-positiv/

… jamen jeg smiler over hele hovedet og har hænderne over hovedet når jeg 
læser Deanies indlæg.

Sejt, flot og viiiiiiiiiildt inspirerende.

Hvad gør du for at holde dig positive ?
Hvordan ser du på din egen situation ?
Hvilke opfattelser er du kommet til ?

Endnu engang tak til Deanie … super flot indlæg- super inspirerende

Kim

På de efterfølgende sider, der kan du læse om “De fem faser” I forbindelse med 
at du får stillet diagnose sclerose. Læs dem. Og forstå dig selv lidt bedre.

15
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Hvordan kommer man videre med sclerosen – De fem faser

Hvordan kommer du videre med sclerose…. ? … De fem faser !

”5 trins raketten eller hvordan man kommer videre med multipel sclerose diagnosen.
Når noget så voldsomt som MS rammer et menneske rives det ud af sin vante 
tilværelse. Det kan føles som om ens krop og helbred, ens beskæftigelse, relationer og 
værdier, det man tror på - ja selv ens identitet slås i stykker af det slag livet giver én. Fra 
at være midt i sin dagligdag er man kastet ud i ingenmandsland, hjælpeløst prisgivet 
denne overmagt, hvor alt hvad man sanser og samler udover sine symptomer er alt det 
der var som ikke er mere. Det er et chok for krop og sjæl pludselig at befinde sig i et 
vakuum, et tomrum uden noget at orientere sig eller gribe efter, et frit fald der ikke 
stopper igen.
I denne situation skal den ramte stadig forholde sig til sit ”liv” som ikke venter af den 
grund og sine omgivelser, hvilket er en umulighed i den tilstand. En gennemgribende 
reaktionsproces er i gang, forskellig fra individ til individ. Nogle overreagerer, andre 
undertrykker deres reaktion og andre igen reagerer naturligt på dette traumatiske tab 
de har lidt og deres frygt for fremtiden. Her er det så at alle ønsker at man skal se 
situationen i øjnene og se at komme videre med livet. Det virker som om at de andre 
stadig har deres behov og ønsker som skal opfyldes, forventningerne og kravene 
kommer hurtigt igen når de ser at man har overlevet og nok bare trænger til at komme 
ud, få snakket om tingene og kommet til hægterne. Faktisk skal man det samme som 
før, nu er der bare sclerosen oveni der skal klares. Men den går bare ikke. Man finder 
selv hurtigt ud af at hvis man fortsætter som før så bliver det værre.
Her er det utroligt vigtigt at anerkende at dette tab af livet som noget trygt og rart man 
regnede med og stolede på ville fortsætte, at det udløser en kraftig sorgproces som 
nødvendigvis skal gennemleves inden man er klar til at genoptage sit liv som det nu er. 
Det er ikke til at komme i gang med disse udfordringer før end chokket og frygten har 
lagt sig, sorgen over det mistede er brændt ud og tabet accepteret helt og fuldt. Men 
for overhovedet at komme i gang med denne proces er det vitalt at forstå, gerne med 
hjælp af gode venner eller en psykolog/psykoterapeut, hvor man er henne i forløbet 
lige nu og få et nyt perspektiv som er på afstand af den overvældede reaktionstilstand.

16
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Hvordan kommer man videre med sclerosen – De fem faser

Der er 5 faser i alle tabsprocesser og så længe en person ikke kan forstå hvad det er der 
foregår, altså hvad det er for en situation man befinder sig i og hvad denne kræver af 
én, eller erkender sin nuværende reaktion, så er det nemt at hænge fast i en fase ved at 
forsøge at undgå det der føles for svært at tackle alene, nemlig selve sorgen. Der kan 
være flere grunde til at prøve at undgå sorgen, fortvivlelsens smerte og isolationen. 
Måske er man vant til at vise sig som den stærke og tage ansvar for andre og tør derfor 
ikke miste kontrollen følelsesmæssigt, eller man er vant til ikke at få omsorg eller blive 
domineret og derfor nægter at vise ”svaghed,” være sårbar og ked af det åbenlyst som 
voksen. Den overdrevne reaktion kommer når der i forvejen er sår på sjælen der har 
været undertrykt og nu bryder frem af dette tab. Ellers er årsagerne til reaktionen den 
samme som for den førnævnte, ubevidst vælges nu blot den modsatte ekstrem. Hvis 
der derimod er en sund og naturlig respons på chokket, altså en sorgproces der 
udfolder sig frit så længe den varer, så vil man relativt hurtigt kunne bevæge sig ud i en 
accept af det skete og kunne lære at komme videre og leve med de fysiske 
begrænsninger og de nye vilkår. Herunder følger en beskrivelse af ”5 trins raketten” og 
den enkelte ramte kan så mærke, føle og tænke efter om en af beskrivelserne passer på 
det man netop er midt i og personligt gennemgår lige nu. Men også de der er kommet 
videre kan stoppe op og se hvor de selv sad fast og hvor det nemmere gled videre til 
næste proces.

Fase 1) Chokket. 
Livet føles ødelagt, i ruiner og det er nemt at prøve at overbevise sig selv om at det ikke 
er virkelighed, men bare et mareridt som pludselig slutter og alt er igen som før. Man 
tager simpelt hen ikke det ind som andre siger til én, men gemmer som strudsen sit 
hoved i sandet og tænker ”det sker ikke, det her.” Det er barnet i os, den uansvarlige, 
der prøver overmagten af for at se om det kan lade sig gøre at få ting til at forsvinde 
ved at lukke øjnene for dem, benægte deres eksistens. ”Måske hvis jeg ikke kan se det, 
kan det heller ikke se mig.”

Fase 2) Kontroltabet.
Når det går op for én at det ikke nytter at benægte det tab 
der er sket følger det at man bliver fuldstændig ude af sig 
selv af raseri. Selvkontrollen ryger en tur og man er i 
vredens vold. Logikken i dette er at overmagtens styrke 
skal prøves af, for måske er det alligevel muligt at skræmme, 
overmande eller ødelægge fjenden. Det er igen en naturlig, 
barnlig afmagtsreaktion på at få det modsatte af det man 
ønsker som er omsorg og kærlighed. ”Hva´ fanden bilder 
tilværelsen sig egentligt ind?” Det skal i hvert fald ikke 
hedde sig at man ikke gjorde modstand.

Fase 3) Forhandlingen.
På et tidspunkt indser man at ens rasen ingen som helst indflydelse på overmagten som 
jo er usynlig og det eneste man finder er sin egen udmattelse. Ens næste skridt er 
dernæst af mere strategisk natur, en tillært manipulering af den stærkere, men måske 
ikke smartere end en selv. Man begynder at forhandle med skæbnen og prøver alt for 
at finde vej til dens hjerte og blødgøre den. Man ydmyger sig selv, bønfalder og lover alt 
for at omvende eller bare formilde den ukendte autoritet til at gøre tingene bedre for 
én eller få bare lidt tilbage af det mistede.

17
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Hvordan kommer man videre med sclerosen – De fem faser

Fase 4) Håbløsheden. 
Dernæst erkender man at selv denne strategi ingen vegne fører og at alle kortene er 
spillet. Der er spillet fallit og nu overtager håbløsheden da der ingen hjælp er at hente 
nogen steder overfor dette onde. Man opgiver kampen og modstanden og henfalder 
derefter til tomhed eller depression, går følelsesmæssigt og mentalt i stå og sætter livet 
på vågeblus. Det er den tredje mulighed et individ har for at prøve at undgå fare, når 
både flugt og modangreb ikke kan bruges. Der er ikke tale om accept af situationen da 
den barnlige ubevidste strategi går ud på at forsvinde fra farezonen ved på forhånd at 
være så død at intet længere kan røre én.

Fase 5) Accepten. 
Først når selv den opgivende offerrolle forstås som en udsættelse og et forsøg på at 
slippe for at være ramt for alvor kommer accepten og overtager scenen. Når dette sker 
for én – som et fravær af alle anstrengelser for at undgå smerten – kommer det tit som 
en overraskelse at man nu er helt afslappet og rolig overfor situationen og samtidig 
føles den fulde effekt af tabet meget lettere at bære end man kunne forestille sig. 

Det er ikke fordi sorgen ikke er stor, men fordi ens livskraft ikke er bundet op i frygt og 
undvigereaktioner er man klar til at gå med stormen i stedet for imod den og en følelse 
af at blive båret gennem følelsesstormen opstår og relativt snart er man klar til næste 
skridt: At begynde at fordøje sin ublide medfart og forstå og udtrykke med ord og 
følelser hvad der er sket, både det der er mistet og det der er kommet i stedet. Dette 
nye perspektiv er starten på den anden proces som skal til for at overkomme tabet.
Denne proces handler om at omdefinere sit liv i lyset af det skete, finde nye 
holdepunkter og værdier, hvor de gamle var og ny identitet, ny mening med tilværelsen 
og nyt ståsted i livet som matcher den person man er nu både fysisk og psykisk. Det er 
essentielt, meget omhyggeligt at vælge netop de elementer der skal danne platform for 
i tryghed og balance med omgivelserne at skabe netop det liv der passer én og passer til 
én, således at det der var ulykkeligt kan ende med at blive vendt til større livskvalitet 
skabt af ens livserfaring, livsvilje og en akut fornemmelse af at livet er en kostbar gave 
som kræver at man siger JA til det. Det kan kræve at man må afvise ting, vaner og 
mennesker i sit liv som fastholder én i den gamle måde at leve livet på som er skadelig 
for én nu, og hvis det er for svært både at få startet på ny og samtidig holde sig fri af 
fortidens spøgelser, både udenfor og indeni en selv, sårbar som man er, så kan det 
være nødvendigt med professionel støtte til et selvudviklingsforløb, hvor man hele 
tiden fastholdes på ens sande værdier og det mål man har med tilværelsen.

// Admin
(af Terapeut Søren Beejo Hansen)
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Sclerose.info kommet på YouTube !!

Kom og følg os … der er ikke så meget endnu 

https://www.youtube.com/channel/UCx8QbVuSTWrA6_mG-
wJ8gPw
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Skriv om din hverdag

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

21

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


WWW.SCLEROSE.INFO21

Et par nyheder fra verden ….

Cocoa can benefit patients with multiple sclerosis
A new study has shown that drinking hot chocolate daily could help to reduce fatigue and tiredness 
among people suffering from MS (multiple sclerosis). The results of this new study were published in the 
latest issue of the Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry.
The team of researchers from Oxford Brookes University and the Univesity of Palermo, explain that 
cocoa contains flavonoids and these flavonoids are compounds that are well known antioxidants. These 
flavonoids reportedly help relieve tiredness and pain. Flavonoids are present in raw cacao and several 
other plant based foods. These also help in reducing inflammation.

MS is a severely debilitating and progressive disease that affects the brain and spinal cord. It leads to 
symptoms of vision problems, movement problems and alteration of sensation and balance.
This new study was supported by the MS Society and in this 40 people with MS were included. The study 
was of six week duration. These patients all had the relapsing remitting form of the disease. They were 
divided into two groups. The first group was given a cup of cocoa which is rich in flavonoids while the 
other group received a different version of the drink with less amount of flavonoids.
Results showed that those patients who were given the cocoa drink with higher amount of flavonoids felt 
less fatigued compared to the other group. Mood, cognitive performance as well as certain physical 
movements were improved with the flavonoid rich drink. There was a 45 percent improvement in the 
alertness of the participants and a 80 percent improvement in speed of walking the team reported. 
While the former was reported by the patients themselves, the latter was individually measured.

Common treatment for multiple sclerosis may prolong life
Researchers from the University of British Columbia and Vancouver Coastal Health Research Institute 
have found that a widely prescribed drug for multiple sclerosis (MS) is associated with longer survival for 
patients.
The study, published today in the journal Brain, found that people with MS who took a beta interferon 
drug had a 32 per cent lower mortality risk than those that did not take the drug. This was particularly 
evident among MS patients who took beta interferon for more than three years.

http://www.sclerose.info/
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Sprog / oversættelse

VI MAGLER STADIG ET PAR STYKKER TIL AT HJÆLPE !!!!!!!

Yes yes … Si si …

Skriver du perfekt engelsk og/eller spansk – så vil vi gerne i kontakt med dig – hurtigst muligt

Del(e) af Sclerose.info skal i fremtiden være på engelsk og spansk.

Det skyldes at vi har fået flere og flere henvendelser på de sprog, samt at vi er i tæt kontakt med 
et par andre NGO´er i de pågældende lande hvorfor det vil være en naturlig ring.

Det betyder på ingen måde at vi fjerner fokus fra det danske, for det er os danske scleroseramte 
og pårørende der er og altid har været vores primære fokus

Skriv en mail til admin@sclerose.info eller til kim@sclerose.info

Du kan også kontakte Kim Gelser i vores Facebook gruppe – eller Lars Blak Rasmussen

// Admin
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