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Så blev det 2020
Det er helt vildt hvor hurtig tiden går.

Jeg er ikke gammel, men jeg kan stadig huske at jeg som ung sad og så film osv. om 2010… 2020 hvor det var 
månetilstande og man fløj i biler osv. osv.

Nu rundede vi 2020 og bilerne kører stadig på jorden.

Verden er i ret meget kaos – politisk kan jeg ikke huske at der har været en mere ustabil periode.
Jeg kan ikke huske tider hvor altvirker som om det roder – hvor man ikke ved om der kommer krig her eller 
der, om den ene eller anden bryder samarbejder eller dele fra lande vil forlade hovedlande, regeringer der 
enten ikke rigtig eksistere, eller mindretal osv. osv.
Jeg gider faktisk heller ikke se nyhederne på en måde.

Jeg prøver at holde øje med det der sker på sclerose siden og sclerose nyheder.

Nu er 2020 startet – det bliver et dejligt år !!
I Sclerose.info vil vi gøre mere ud af sexualitet og MS, og vi tager igen fat i kognition og MS.

Velkommen 2020 – lad os nyde det kommende år

Kim 

Forord
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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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Snor til usynlig handicap

Personer med usynlige handicap kan fremover iføre sig en nøglering med gule 
solsikker, så medarbejderne i Københavns Lufthavn bedre kan tage hånd om 
dem.

Lufthavn indfører snor til personer 
med usynlige handicap

Det kan være stressende at skulle gennem check-in og sikkerhedskontrol i 

lufthavnen.

For personer med handicap, der ikke umiddelbart kan ses, kan en tur i 

lufthavnen fremprovokere ekstra sved på panden.

Derfor har Københavns Lufthavn ved årsskiftet indført en "solsikkesnor", som 

personer med ekstra behov kan tage om halsen.

Snoren er grøn med gule solsikkeblomster på, og den fortæller, at personen der 

bærer den, har nogle særlige behov, der skal tages hensyn til.

Personerne kan lide af alt fra ADHD, angst og autisme til Alzheimers, 

ordblindhed og gigt.

Personalet får ekstrauddannelse

Solsikkeblomsten bruges allerede flere steder i verden. Idéen blomstrede op i 

England i 2016, og siden har de fleste store engelske lufthavne og flere 

engelske supermarkeder og stationer taget blomsten til sig.

Artikel af Frida Kruse Lind – TV2 Lorry

http://www.sclerose.info/
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Snor til usynlig handicap

Fra årsskiftet indførte Københavns Lufthavn blomstersnoren i forbindelse med, 

at lufthavnsmedarbejderne skal uddannes i at håndtere personer med særlige 

handicap.

- Snoren er et signal til medarbejderne om, at her er en person, der har et 

usynligt handicap eller en skjult diagnose, som kan have behov for lidt mere tid 

eller tålmodighed. Vi spørger ikke hvilket handicap eller hvilken diagnose, man 

har, men vi spørger nok, hvordan vi bedst kan hjælpe, siger Stine Marsal, der er 

service excellence director i Københavns Lufthavn, og som har været med til at 

indføre snoren.

Et frivilligt valg

Tilbudet skal gøre det mere trygt at færdes i lufthavnen og fjerne potentiel stress, 

fortæller Stine Marsal. Og det er helt frivilligt, om man ønsker at benytte snoren, 

understreger hun.

- Vi var lidt i tvivl om, om det var en god idé at indføre Solsikkesnoren. For er det 

smart at sætte et mærke på folk? Men efter at have talt med en del forskellige 

personer med usynlige handicap, hvor alle sagde ”jeg ville sådan ønske, man 

kunne se det på mig”, tænkte vi, at selvfølgelig skal vi det. Dem, der ikke har lyst 

at bære den, kan naturligvis bare lade være, siger hun.

Snoren giver hverken rabat i taxfree eller andre særlige fordele, fortæller Stine 

Marsal. Dog kan man ved sikkerhedskontrollen henvende sig til en medarbejder, 

som vil guide en ind i et særligt spor.

Også andre rejsende bør kende snoren

At det kan være en stor udfordring at skulle ud og flyve, hvis man har psykiske 

udfordringer, genkender Knud Kristensen, der er formand for SIND –

Landsforeningen for psykisk sundhed.

- For eksempel kan en PTSD-patienter have svært ved, at nogen står tæt på 

dem i køen. Hvis de så beder folk om at holde afstand, føler de, de skal komme 

med lange forklaringer, siger Knud Kristensen.

Personer med psykisk handicap kan opleve en manglende forståelse fra 

omverdenen, fordi de ofte ser helt friske ud og ikke ligner personer med særlige 

behov. Her kan solsikkesnoren være en brugbar løsning, siger han.

- Vi synes, det er et godt initiativ for mennesker med usynligt handicap. Det er en 

fin måde at sige på, at man har et handicap, og at man rent faktisk har et behov, 

siger Knud Kristensen.

http://www.sclerose.info/
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Snor til usynlig handicap

Personalet i lufthavnen skal uddele snoren uden at stille spørgsmålstegn ved, 

hvilke skjulte diagnoser og handicap, man har.

Tivoli ser også på, om de skal indføre solsikkesnoren.

- Vi ser med stor interesse på, hvad lufthavnen har sat i gang. Det er et 

spændende initiativ. Vi er nu i research-fasen, men har ikke taget en endelig 

beslutning, fortæller Torben Plank, der er presseschef hos Tivoli.

Solsikkesnoren blev indført 1. januar 2020. 

Artikel af Frida Kruse Lind – TV2 Lorry

http://www.sclerose.info/


WWW.SCLEROSE.INFO 7

Glatte veje …..

Tiden er over os hvor der er høj risiko for glatte veje og glatte fortove.
Der er mange scleroseramte der frygter denne til – og som en god ven af mig 
sagde der jeg sagde til ham – så må du bare bruge stok … hans svar var – ja og 
når den stok så glider, så falder jeg da først rigtig hårdt.

Det er rigtig nok at vi skal passe på.
Uanset om man er fornuftigt gående eller man har en svært handicap – så skal 
man passe ufatteligt på.

Samtidig er den måde der bliver fejet og fjernet sne, eller man prøver at søge for 
der ikke er for meget vand eller vådt på gulvet – man prøver det bedste … sådan 
da … men vær forsigtig !

Mange føler de får stive ben og lemmer – og det bevirker naturligvis en mere 
usikker eller besværet gang.
Det er noget man ikke kan gøre ved… blot husk forsigtighed.

http://www.sclerose.info/
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Handicap parkeringsplads

I den kolde tid er den helt gal med handicap parkeringen

I forår, sommer og efterår – der er der stadig de her ufattelige klovnehoveder der tager 
handicapparkeringen – men i den kolde tid er der værre.

Vi fryser alle mennesker – men det er simpelthen ikke en undskyldning for lige at bruge 
en handicap parkeringsplads.*

Problemer er stigende – og an kan desværre ikke sige at løsningen er blevet bedre.
Man kan heller ikke sige at der er flere parkeringsvagter – og på trods af at bøden er 
blevet højere, så afholder det ikke folk.

Desværre må man ikke, som jeg eller har foreslået et par politikere, tage et billede og 
sende det ind til politiet og så per automatik bliver der sendt en bøde.

>Jeg har faktisk foreslået at vi Sclerose.info gerne vil være med til at lave et system hvor 
man kan sende sine billeder ind, og sørge for at få dem sendt videre

Mange er vrede over det – men fordi vi ved der er en del der har haft nogle ubehagelig 
oplevelse med ubehøvlede mennesker, vil vi råde folk til ikke at komme med alt for 
provokerende bemærkninger til andre. Ikke fordi vi er pæne – ikke fordi vi mener at man 
skal holde sin mund – ikke fordi man skal bøje sig – men fordi der en nogle der har haft 
nogen meget ubehagelige oplevelser – truende.

// Admin
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Hjælp Sclerose.info

Hjælp til Sclerose.infos PDF blad – det blad du læser lige nu  !!

Vi vil gerne gøre vores PDF bedre – gøre det endnu mere interessant.

Kunne du tænke dig at blive indblandet ?

Det kan være alt fra redaktion, skrive, samle information, korrektur mm.*

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

Du hjælper ikke kun Sclerose.info – du hjælper os scleroseramte – du hjælper dig selv, 
scleroseramt eller pårørende

Du kan også skrive til admin@scleroe.info

9
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Accept af min sclerose

Sexualitet

2020 kommer til at handle meget om sexualitet.
Det tabu som sex er – det at vi helst ikke snakker om det – det bevirker at nogle (IKKE ALLE) går 
rundt og har store problemer.
Sex er dejligt – sex er livskvalitet – sex er smukt – sex er en fysisk og psykisk nødvendighed. Igen 
vi er forskellige  - igen nogle har et stor sex behov andre et meget lille.

Allerede nu har vi fået så mange positive tilkendegivelser fra scleroseramte og deres pårørende 
om det er vi har brudt isen.

Vi lagde to videoer op på Sclerose.infos YouTube kanal – som har været set og vi har fået mange 
gode tilbage meldinger.
Vi har også fået positiv kritik om at videoer er lidt for lange, så vi klipper videoen med Hanne
Breinholt op og lægger videoen op i dele. Dette for at alle altid kan se, og gøre det i det tempo og 
længde man har lyst til.

Ligeledes har Gitte været i gang med at skrive, og efter en kort periode hvor Gittes helbred ha 
drillet lidt er Gitte tilbage i slutningen af januar (håber vi..)

Sclerose.info har indgået aftale med en sexolog som også er scleroseramt – Susan.
Susan starter med at undersøge de områder hvor vi som scleroseramte føler vi kan bruge råd, 
uddannelse og debat.

Man kan ikke skrive – lad os få et sexet 2020 – men lad os få et 2002 med tørrere fokus på 
sexualitet

// admin

http://www.sclerose.info/
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Accept af min sclerose

Mænd og kvinder er ikke det samme når det handler om sex !!

Der er ingen tvivl om at behovet for sex, lysten til sex den er ens imellem mænd og
kvinder. Men som det er med sclerose, sådan er det også med sex – nogle har det på en 
måde, andre på em anden – nogle tænker på en måde andre og en anden – uanset køn !

Men der ligger nogle dybe ting i os som er 1000 vis af år gamle.
Den store stærke mand – den maskuline mand. Jægeren !! Den frygtløse !!
Hvis så man for eriktil dysfunktion (rejsningsproblemer) – hvor meget stor stærk mand er 
man så ? Halløjsa der, hvad skete der lige du store maskuline jæger ?... >Av for den

Det hjælper heller ikke med de reklamer der er i dag hvor man understreger den 
maskuline mand … nu er der stor risiko for man altså ikke lige føler man høre så meget til.

Kvinden der skal leve op til forventninger – skal tilfredsstille og gøre sig til (billeder som 
ikke kun mænd har skabt men ligeledes kvinder selv)
Kvinden skal føde børn og være der – ikke kun sexuelt men i bredere forstand 

Der ligger så mange billeder, følelser, opdragelse, tanker i os – i vores marv – uden man 
sådan helt kan forklare det, ligger det bare dybt i os. Alle de ting er med til at gøre at hele 
problematikken omkring sexualitet mere kompleks.
Og det er også med til at gøre at vores mentale del er under pres – at vi indirekte eller 
direkte presser/stresser os selv.

Sclerose.info går i gang med at belyse mange af de emner – vores tanker og følelser.

Planen var at samle en gruppe på 5-6 mænd her i januar og tale med sexolog og
scleroseramte Susan – men der kom ingen tilmeldinger.
Der blev sendt en del beskeder om at man som mand følte dette var for 
grænseoverskridende – at man ikke bare kan snakke om sex – at man ikke vil tale om sex 
foran andre scleroseramte fordi man er bange for at høre andres historier.

Vi har skrevet med flere – og det er jo noget sludder.
Man får det ikke dårligere – men der er ingen tvivl om at det selvfølgelig kan være 
grænseoverskridende at tale om sex foran andre – men noget man må prøve at gøre… 
fordi det er hjælp til selvhjælp.

Det er den eneste måde man kan hjælpe andre – og derved hjælpe sig selv.

Vi håber at når vi laver de arrangement i marts måned både overfor mænd og kvinder at 
der bliver tilslutning nok.

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


Annonce

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.
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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.

13
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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.

14
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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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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
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Yoga

Spændende initiativ

Hvis der er nogen af jer der deltager vil vi meget gerne høre fra jer –admin@sclerose.info

http://www.sclerose.info/


Sclerose.info på YouTube !!

Kom og følg os (abonner) … der er ikke så meget endnu 

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

https://www.youtube.com/channel/UCx8QbVuSTWrA6_mG-wJ8gPw
http://www.sclerose.info/
https://www.youtube.com/channel/UCx8QbVuSTWrA6_mG-wJ8gPw
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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.

19

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


Retningslinjer:

Sclerose.info har lavet nogle retningslinjer for brugen af Facebook gruppen –
og dem bringer vi lige her – bare for en god ordens skyld:

Denne Facebookgruppe - er en del af foreningen Sclerose.info, som blev 
etableret i 2002. Det primære informationsorgan er www.sclerose.info

Retningslinjer for Facebookgruppen

Foruden relevante nyheder er siden tiltænkt debatter om aktuelle emner, og 
vi ønsker en aktiv deltagelse fra gruppens medlemmer, i spørgsmål der 
drejer sig om sclerose. 
Vi ønsker IKKE at debatter bliver enstydige og kun omhandler (alternative 
behandlinger eller undersøgelser som f.eks. borreliose) og admins 
forbeholder sig ret til at begrænse det og kan slette indlæg, der går ud over 
gruppens formål. Admins kan vælge i selve tråden at henvise til at fortsætte 
i en privat mail eller en anden gruppe og så skal dette respekteres. 

Vi forventer naturligvis, at alle opslag og kommentarer bliver holdt i en 
sober og god tone medlemmerne imellem.

Hvis du er i tvivl, er du altid velkommen til at spørge admins i en mail.

Opslag der linker direkte til egne hjemmesider og blogs slettes uden varsel, 
men man er altid velkommen til at poste hele blogindlæg eller indslag. 

Siden henvender sig til alle, der vil søge information om sclerose, og 
Sclerose.info modtager gerne forslag og ideer fra gruppens medlemmer til 
initiativer for scleroseramte og deres pårørende. 
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Facebook gruppen

Facebookgruppen

https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sclerose.info%2F%3Ffbclid%3DIwAR3Rc1UN4HcdHBxLjlJkjaBJ3kpq05Rrkbcv1SFjaSRa8AWlQfSUoKQhjvc&h=AT1fFXJzDZr8HLStZPbjErO6SUotU-lO1CZfr5Uiu_SdSEiDfrv0n3KhCSONJ44STXOyLIXyqnD5NVkByMhDlvbkzn5zsq4Y2-5RB1s5CnWKBORY5t9C4vgx3ABTLB1mWlM
http://www.sclerose.info/
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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/
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