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 Vil du hjælpe

Et af Ansigterne 1

Side 20

Vitasana

Hvis du har brug for at få luft, vil spørge ud i luften om noget, 
kommentere, kritisere rose eller lignende, hvorfor sender du så 
ikke et læserbrev til Sclerose.info? I Sclerose.info elsker vi en god 
debat – eller nyder når der kommer meninger på bordet med indhold 
og substans. Skal du have luft  
 
Så skriv – uanset emnet •
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Det er den dag hvor pressen lytter bedre – 
bringer historier – den dag hvor det er lidt 
mere ok at vi har sclerose (skrevet med et 
smil) For mig som jeg ved det er for de fleste 
med sclerose – så er det sclerosedag hver 
dag. Det er hver dag at man bliver mindet om 
sclerosen på den ene eller den anden måde… 
og det er hver dag man skal lære at leve, og 
leve videre med sclerosen 

Jeg spørger tit mig selv – og 
på en dag som scleroseda-
gen er det jo oplagt …. Ved 
”samfundet” nok om scle-
rose?

Ved den ”almindelige” per-
son nok om sclerose, ved 
kommunen nok, ved vores 

familier, venner, bekendte 
nok? .... er vi åbne nok om 
sygdommen.
Det er sådan nogle 
spørgsmål der er gode at 
tænke over – reflektere over 
… engang imellem – men 
den er jo oplagt på sclero-
sedagen.

Min egen personlige holdn-
ing er nej – mere eller min-
dre til det hele.

Du skal have et godt hel-
bred for at være syg – sådan 
har det altid været.
For når man møder tvivl 

om sclerosen – når man 
møder offentlige instanser 
hvor de ikke forstår hverken 
hvad sclerose er – eller som 
en social rådgiver engang 
sagde til mig ”Du ser da 
godt ud, du er da ikke syg 
– hvad fejler du?” fordi der 
måske ikke lige er direkte 
synlige handicap – så skal 
man altså have brede skul-
dre og et godt helbred.

Der er så mange gange det 
er op-ad-bakke … der er 
så mange gange hvor man 
ikke kun skal kæmpe med 
sin sclerose, man skal også 
forklare, man skal ”bevise” – 
man skal på en eller anden 
måde sygeliggøre sig selv.

I denne verden – hvor rekla-
mens magt råber til perfek-
tionisme – der er det altså 
noget på hovedet.

Hvad kan man gøre ?... 
Sclerose.info forsøger til 
stadighed at forklare om 
sclerose – informere
Vi prøver det bedste vi kan 
for at gøre ”alle” opmærk-
som på sclerose … også til 
os selv – livet med sclerose.

Jeg håber alle får en rigtig 
god sclerosedag – og en 
fortsat god måned

Kim Gelser

Følg dette link https://sclerose.info/medlemskabpriser/

http://sclerose.info/medlemskabpriser/
http://www.sclerose.info/medlemkabpriser
http://www.sclerose.info
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Varmt vejr kan føre til mere effektiv genoptræning hos sclerose-
patienter, viser en norsk ph.d.-afhandling. Det har fysioterapeut 
Jacob Lindgreen også erfaringer med. 
 
Lunt vejr i Spanien er bedre at genoptræne i end regnfuldt og køligt vejr i Skandinavien. 
Det viser en ny undersøgelse, der har sammenlignet et genoptræningsforløb i Spanien 
og i Norge for patienter, der lider af sclerose. Den danske fysioterapeut Jacob Lindgreen, 

og indehaver af klinikken Vita Sana, har haft adskillige personer med sclerose til genop-
træningsforløb i Spanien.

“Jeg er heller ikke i tvivl om, at det hjælper med varmen, så længe det ikke er juli 
eller august, som er ekstremt varme hernede”, fortæller Jacob Lindgreen og 

giver en forklaring.

“Når det er varmt, slapper musklerne mere af og leddene 
og vævsstrukturerne er mere smidige, så det er nem-

mere at arbejde med kroppen. Og du vil ikke 
opleve den svære koldstart om morgenen 

her i spaniens varme klima.”
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Han tror dog ikke kun, at det er varmen, der har betydning.

“Det har også stor betydning, at man kommer væk fra de vante omgivelser, så man kan 
holde fokus på at finde en ny rytme - og tage den nye rytme hjem,” siger Jacob Lind-
green.

 
Det at komme væk og gennemgå en fokuseret træning i et varmt 
klima gør enorm forskel for det endelige genoptræningsresultat.

Jacob Lindgreen har høstet gode erfaringer med genoptræning af sclerose-patienter. En 
af dem er 41-årige Anette. Hun har en mildere form for primær progressiv sclerose, hvor 
hendes krop bliver meget udmattet, hun bliver træt i hovedet, og benene bliver stive. Hun 
var på et ugelangt genoptræningsforløb i Spanien i maj måned og mærkede tydelige re-
sultater ved at træne under varmere himmelstrøg.

“Jeg oplevede, at jeg kunne gå fra mit hotel ned til havnen i Fuengirola og tilbage igen, i 
alt 2-3 km. Det ville jeg ikke kunne i Danmark. I Danmark går jeg 3-400 meter, hvis vejret 
er nogenlunde. Er det dårligt vejr og koldt, kan jeg slet ikke. Varmen gør, at benene ikke er 
så stive, og samtidig motiverer det mig til at komme ud, når det er 20-25 grader og solen 
skinner,” fortæller Anette.

Målet med opholdet i Fuengirola var, at hun sammen med Jacob Lindgreen skulle have et 
nyt boost til sin træning.

“Jeg fik ikke meget ud af min træning i Danmark. Det skulle være mere effektivt. På grund 
af min træthed var det vigtigt, at den tid, jeg brugte på træning, blev brugt rigtigt,” siger 
hun.

Da Anette kom tilbage til Danmark gik træningen også rigtig godt, og hun havde flere lune 
måneder foran sig.

“Det var virkelig godt at komme til Spanien i foråret, og så komme hjem til den gode dan-
ske sommer, hvor jeg kunne fortsætte træningen. Jeg fik boostet træningen i foråret og 
kunne nyde sommeren i Danmark. Hvis det var i efteråret, ville jeg komme hjem til kulde, 
sne og regn, og så ville det næsten være det samme,” siger hun.
 
Individuel træning er vigtig.

Jacob Lindgreen mener ikke kun, at varmen er vigtig for en effektiv genoptræning.
“Den individuelle genoptræning er også vigtig, så man kan arbejde på lige præcis det, 
som virker for den enkelte og giver den bedst mulige effekt på lang sigt”.

“For sclerose-patienter ser det ud til at fungere, men også personer med gigtdiag-
noser, rygproblemer, ny hofte eller knæ og mennesker, der har eller har haft can-
cer og fået kemobehandlinger kan få ekstra effekt ud af den tilgang,” siger 
Jacob Lindgreen.
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Kunne du godt tænke dig at kombinere en udlandsrejse med 
træning og fysioterapi? Med en henvisning til fysioterapi kan du 
nemlig få tilskud til behandlingsudgiften fra sygesikringen.

Hvis du ønsker at gennemgå et intensivt træningsforløb hos en fysioterapeut og samtidig 
har planer om at tage sydpå, er det værd at undersøge mulighederne for at kombinere 
udlandsrejsen med et behandlingsophold i udlandet. Hvis du selv betaler rejsen og op-
holdets udgifter og lægger ud for udgifterne til fysioterapeuten, har du nemlig mulighed 
for at få refusion, og modtager du vederlagsfri fysioterapi, har du faktisk mulighed for at få 
mere eller mindre fuld refusion for din udgift til behandling.

Et af de steder, som tilbyder behandling i udlandet for mennesker med sclerose, er Vita 
Sana, som tilbyder ophold på resorts beliggende på Solkysten nær Málaga i Spanien. Vita 
Sana tilbyder individuelle ophold fra 4.990 kr./uge, som inkluderer forventningssamtale 
med specialuddannet fysioterapeut inden afrejse, træning under opholdet i forhold til per-
sonlig målsætning og opfølgning efter hjemkomst.

Hos Vita Sana tilbydes fysioterapi og andre behandlinger efter ønske, og undervisningen 
finder gerne sted i naturen i det gode klima. Med lægehenvisning kan du få støtte for 
dine fysioterapibehandlinger både fra den almindelige offentlige sygesikring, og hvis du 
er medlem af ”Sygesikringen Danmark” får du også derfra. Og uanset om du er berettiget 
til vederlagsfri fysioterapi eller ej, kan du få dækket sygesikringsandelen for dine behan-
dlinger.

Ved et behandlingsforløb i udlandet skal du påregne at lægge ud for udgifterne til fysi-
oterapien. Det betyder, at du betaler det fulde beløb både for ophold og fysioterapi in-

den afrejse, og efterfølgende får refunderet beløbet for fysioterapi via 
din kommune, Sygesikring Danmark eller forsikringsselskab.

Sclerose.info har indgået samarbejde med Jacob Lindgreen 
og Vita Sana.

Du kan lave enkelt ture til Vita Sana – eller du kan blive 
en del af de pakketure der laves til Spainien som 

starter i oktober måned.

Som medlem af Sclerose Info får du 10% på 
opholdet ved Vita Sana (ikke selve flyrejsen – 

men resten af opholdet og fysioterapien) 

Jacob Lindgreen og Kim Gelser
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Har egentligt ikke noget citat, tager 
bare en ny dag som en ny udfordring.
Diagnose/årstal for diagnose...måske lidt om hvordan det begyndte, 
inden du fik diagnosen
Juli 2009 (14 år)

Hvorfor har du valgt denne behandling, eller hvorfor har du fravalgt 
behandling ?
jeg valgte denne behandling, for det var den næste mulighed, jeg havde af behandlings-
muligheder.

Tager du alternativ medicin eller behandling – og hvorfor – hvad 
hjælper det dig ?
Jeg tager ikke medicin ved siden af behandlingsmedicin.

Hvor mange gange er du blevet scannet siden du fik din diagnose – 
og hvornår blev du sidst scannet ? 
Jeg er i alt blevet scannet ca 4-5 gange og blev sidst scannet i sommers i juni måned, 
hvor der var to nye pletter, så har i alt 12 stk.

Ynglings citat eller slogan: 
Har egentligt ikke noget citat, tager bare en ny dag som en ny udfordring.

Hvad lavede du før din diagnose  - og hvad laver du nu/ også gerne 
fritidsinteresser ?
Før jeg blev diagnostiseret, gik jeg i folkeskolen og levede hverdagen som almindelige 
unge. Var sammen med mine venner og gik i skole.

Hvordan er du som menneske og person i dag ? Har du ændret dig 
efter diagnosen og på hvilken måde ?

Nu der er min sygdom så meget slemmere end den var i starten, så jeg laver ikke 
noget i min hverdag. Planen var at jeg skulle arbejdsprøves men pga et attack, 

som stadigvæk påvirker min krop, så jeg går dårligt, så er min arbejdsprøvn-
ing sat på standby.

Jeg har kæmpet for en bolig de sidste par måneder, og 
har endelig fået en, så det får jeg min hverdag til 

at gå med. Jeg elsker at tilbringe tid med 
min familie og venner, og har fået 
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hænderne skruet rigtig på, Så tegner rigtig meget, og det er min selvterapi.

Inden jeg fik sclerose, var jeg som alle unge og tog hverdagen for givet. Men fik et slag 
i hovedet 4-5 måneder inde i sygdomsforløbet og ændrede mig meget hurtigt. Jeg blev 
mere voksen, og gad ikke sidde ude med vennerne om aftenen. 

Ville hellere tilbringe den hjemme på sofaen med mine forældre. Jeg har egentligt aldrig 
været typen, der har gået i byen og drukket mig fuld med vennerne. Mine venner forstod 
ikke hvorfor jeg pludselig var blevet så voksen meget hurtigt, indtil jeg fortalte dem om 
det ansvar, jeg havde overfor sclerosen.

Har du temperament Og hvad gør det for dig – både positivt og 
negativt ?
Jeg har et stort temerament, som jeg heldigvis har lært at styre med årene. Det positive 
er, at det giver mig blod på tanden til at kæmpe igennem de forskellige ting. Det negative 
er vel, at det kan ødelægge en hel del. 

Hvordan har din omgangskreds taklet, at du har fået sclerose?
Min familie accepterede det fra start af, der var en del nye ting, de skulle tage hensyn til, 
og det tog ekstre hårdt på mine forældre, og de har det stadigvæk svært ved situationen.
Mine venner kunne ikke rigtig forstå det, de havde svært ved at sætte sig ind i situationen 
og alle de nye ting der fulgte med, men med årene har mine nærmeste venner forstået 
hvad det går ud på.

Hvordan synes du bedst, at man kan hjælpe som pårørende/venner/
famile?
Det bedste man ville kunne gøre som pårørende er at, hvis du har svært ved at forstå dig 
på situationen, så gå ind og læs lidt om sygdommen. Lyt til personen med sclerose, og 
bar være der.

Hader du din sclerose ?
Jeg hader ikke min sclerose, jeg hader de tråde jeg snubler over (sygdommen) hvergang 
der er noget i mit liv der går efter mit hoved.

Hvad er det værste symptom eller bivirkning ved din sclerose ? Og 
hvordan påvirker det din hverdag/liv?
Det værste ved min sygdom er min træthed, den sætter store begrænsninger i min hver-
dag for hvad jeg kan lave med mine mennesker. 

Når en infektion rammer min krop, får jeg attak lignende symptomer og dem er jeg os 
begyndt og hade. De generede mig ikke så meget i starten, men gør de nu.

Lever du efter sclerosekost principperne? Og kan du mærke forskel 
fra før og efter?
Min kostplan er ikke anderledes desværre, men styrketræner så tit jeg magter det.

Hvad har din sclerose givet dig af gode oplevelser ? 
Min sclerose har lært mig at blive hurtigere voksen, og passe på mig selv. Den 
har givet mig en ekstrem god viljestyrke, og et stærkt forhold til mig selv. 
Den har lært mig at sætte pris på det jeg har, og ikke bare tage 
hverdagen forgivet.



Hvordan har du det med at træne? Kan du mærke en positiv effekt, 
eller føler du, at det er et nødvendigt onde?
Jeg kan mærke forskellen efter træning og inden træning. Min energi holder længere, og 
får mere overskud til at lave nogle flere ting.

Livet har så mange farver … hvad var din farve, før du fik sclerose 
… og hvad er din farve nu ?
Inden jeg fik sclerose var mit livs farve nok lyseblå, jeg lallede lidt igennem hverdagen 
som var det en leg. Jeg tog ingenting seriøst, og havde ikke et ansvar overfor mig selv. 
Efter sclerosen er den gået over i den mørkeblå. Har et ansvar for Louise og for scleros-
en. Jeg tager hver dag som en gave til at, jeg ikke sidder i kørestol, og stadigvæk har det 
okay bortset fra de små følge der kommer.

Nåh …. Men hvad er det bedste ved at have sclerose … ? 
Det bedste ved sclerose er sammenholdet med andre sclerose ramte, og den lektie du får 
i livet. Venskaber betyder pludselig mere og familien elsker du lidt højere.

Hvad er din holdning,  til den måde politikerne ser på ”os 
scleroseramte” ?
Politkerne burde lave ydelser til os sygdoms ramte. Vi kæmper igennem systemet, vi 
kæmper for noget, som vi ikke burde kæmpe for.

Hvad ville du gøre – med få ord – hvis du havde chancen for at være 
sundhedsminister for en dag ?
Jeg ville lave ydelser til de kronisk syge til både unge og ældre. Ville sætte større fokus på 
sclerose, da den blive mere og mere udbredt.

Har du et råd til nydiagnosticerede ?
Mit råd til nydiagnoticerede er at, alting blive nemmere. Kæmp jeres 
sag som galt det livet. Det er ikke en sygdom at, være flov over - 

det flovt at skjule den.

Har du et råd til os andre med sclerose?
Mit råd til jer andre er at, i skal kæmpe og holde ho-

vedet højt. Vi kan tillade os at holde hovedet i sky, 
og være egoistiske.

16
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HAR DU HUSKET DET HELE?

Multipel sclerose er ingen hindring for at 
komme ud og opleve verden. Det kræver 
bare lidt ekstra forberedelse.

TEVA DENMARK A/S
PARALLELVEJ 10-12 / 2800 KGS. LYNGBY
TELEFON: 44 98 55 11
MAIL: neuroscience.denmark@tevapharm.dk 
www.minms.dk

FEBRUAR 2016 | UDGIVET AF TEVA DENMARK A/S

Teva har udviklet en rejsefolder til dig, som hjælper dig med at huske 
det hele både før og under rejsen  og en lille ordbog på forskellige 
sprog, som du kan bruge hvis du har brug for hjælp, vedrørende din 
MS på rejsen. Du kan få den hos din MS-læge, din MS-sygeplejerske 
eller på www.minms.dk.

350498_Teva rejsefolder annonce.indd   1 27/01/16   10.59

http://www.minms.dk
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Hvor er du, og hvad 
laver du om 5 år ?
- Om 5 år har jeg et flexjob, 
og forsørger mig selv og 
ikke skal have leve i kom-
munens system, og så ligger 
min sygdom stabil.

Hvad synes du om 
det arbejde, Sclerose.
info laver ?
- Det arbejde sclerose.info 
laver er en stor hjælp vi kan 
få, udenom syghusene og 
vi kan få lov til at dele vores 
hverdage og udgi gode og 
dårlige råd til hinanden.

Hvad er din største 
drøm ?
Min største drøm ligenu er 
at, min læge siger at min 
sygdom ligger stabil, og jeg 
ikke skal forvente foran-
dringer de næste mange år.

Slutteligt … fortæl 
lidt om dig selv og dit liv indtil nu 
Min sclerose blev opdaget ved at, jeg havde en dropfod og lægerne fandt hvide skygger 
på mit scannings billed, og fra en rygmarvsprøve blev sygdommen slået fast. Har ald-
rig fået arbejdet psykisk med det. Men December sidste år hvor jeg skulle kæmpe med 
sundhedssystemet og kommunen, gik jeg psykisk ned og 7 års sygdomsforløb kom frem. 

Den lille kasse jeg pakkede sygdommen ned i dengang åbnede sig. Fik psykolog hjælp 
fra scleroseforeningen, og det hjalp mig rigtig langt. Det stadigvæk et følsomt emne, men 
holder hovedet højt. 

Har altid set 2 sider af mig selv, der er Louise og sclerosen. Louise vil gerne være som alle 
andre unge, og gør det os ind imellem men sygdommen holder på hende. Sygdommen 
sætter begrænsningerne og udfordre Louise og hendes omgangskreds. 

Lær teknikker og øvelser
online til at håndtere

negative tanker,
reducere stress og

opnå øget livskvalitet.

SPIRIT Lev bedre med MS 
er et online program 
til dig, som har MS. 

Du kan gratis tilmelde  
dig programmet på  
www.msguiden.dk
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I Sclerose.infos Facebook gruppe.

Her den 25 maj er det jo sclerose dagen. Jeg har et spørgsmål til 
jer alle. Hvis du kunne få et ønske opfyldt i forbindelse med den 
kommende sclerose dag - hvad skulle det så være ?
Samtidig skrev jeg – du må ikke ønske gåden bliver løst for der er 
ingen tvivl om for nogen af os – at dette er vores alles ønske nummer 
1. Her kan du se alle de svar vi fik

Ville ønske at jeg havde råd til en uges ferie på en campingplads.
—Jette

Jeg ønsker mig bare et badekar. Til total afslapning
—Diana

Jeg vil ønske at min sygdom ikke udvikler sig, men forbliver på dette 
stadium
I øvrigt, kanon spørgsmål som kan give stof til eftertanke., tak
—Jane

At min sclerose bliver i meget mild grad
—Heidi

For mit vedkommende - At lære og acceptere de fysiske og mentale 
begrænsninger Sclerose har givet mig.

Især, når jeg altid har været til at være aktiv med at arbejde 
som model, arrangere event, deltage til netværksmøde, være 

frivillige i foreninger, være eliteudøver på højt niveau - og 
er verdensmester i at presse mig selv både mentalt og 

fysisk - Der har gjort, at jeg har opnået fantastiske 
resultater i mit liv - Men nu er det min værste 

fjende.
—Mona

Vore
s stem

m
e

Facebook gru
ppe
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Danse danse danse hvor ville jeg ønske jeg kunne danse 
 —Mette

At jeg fik mit syn igen på højre øje
 —Lis

Jeg ville ønske mig en havemand.
Jeg tænker at, jeg klarer alt så godt som muligt, eller har lært en 
masse krumspring, der gør at jeg klarer hverdagen...
Jeg har jo haft sclerose siden 1987...

Men den have der hører til min lejebolig, den kan jeg ikke, uanset 
hvordan jeg vender og drejer det hele klare...
 —Karina

At jeg kan klar sig selv lang så muligt
 —Barbara

At få lov til at beholde den individuelle fysioterapi at der ikke skal 
spares hurtige penge, men på lang sigt.
 —Berta

Ønsker for alt i verden at min børn kommer igennem livet med et 
godt helbred!!!
 —Trine

Forståelse fra samfundet.. og rask nok resten af mit liv til at kunne 
have hund.
 —Joan

Spille bold med ungerne og mere tid/mulighed for at kunne passe 
på mit helbred
 —Charlotte

At jeg kan bliver bedre til at gå
 —Ann

Jeg ville ønske at min sygdom, hvis den forværres, venter til mine 
børn er flyttet hjemmefra, så de ikke kommer til at skulle “lege 
sygepasser” for mig.
 —Christina

Jeg ville ønske at jeg kunne sidde og lege på gulvet med min søn 
på 1,5 år.
 —Rikke

At sygdommen forsvandt
Carina
 —
Jeg ville ønske at min søn på 16 ikke var psykisk syg...... En meget 
hårdere kamp en denmed “rose”
 —Helle

Rengøring i mit hus hver uge
 —Dorte

Jeg vil ønske at jeg kunne tabe mig 8-12 kg, og var i bedre træning, 
havde en bedre økonomi og at jeg havde bedre spise vaner.
 —Beth

At sygdommen forsvandt...helbredt...
 —Charlotte

Jeg forestiller mig, at min sclerose er en lille mand, 
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der er flyttet ind i min hjerne. Jeg har ikke inviteret ham og har 
(overordentligt) svært ved at acceptere ham. Jeg ville ønske, at vi 
kunne blive venner. Så kunne det være, at han ville lade være med 
at larme så meget. 

Hvis jeg viste ham lidt hensyn og omsorg, så ville min ven måske 
sætte sig godt til rette i en lille krog med en avis og en cognac og 
ikke lade sig forstyrre af alle de tanker der flyver rundt. Han ville 
være musestille. Måske kun give nogle små snork fra sig i ny og næ 

“Jeg ville ønske, at jeg kunne blive venner med min lille Hr. Rose”
 —Sine

Jeg ønsker en vals med min mand som i gamle dage
 —Jannie

Mit højeste ønske er at jeg altid vil kunne se positivt på selv de 
mindste ting omkring mig. Sygdommen rev tæppet væk under 
mig og bad mig finde en ny vej at gå på i livet. Jeg gør mit bedste.. 
Nyder solskin, latter, oplevelser og har nu lært at være glad for livet 
på en helt ny måde... Vil til hver en tid kæmpe for at leve livet på 
bedste vis, trods smerter og alt der følger med sclerose
(31 år, selvstændig, husejer og alenemor til en pige på 3 år)
 —Sanne

Vil ønske jeg kunne cykle en tur i solskin med min mand.
 —Jeanette

Jeg ønsker at mine børn forbliver sunde og raske og får et dejligt liv.
 —Anette

At mine børn og søskende Aldrig bliver ramt af MS. Jeg beholder 
den med glæde” hvis dem jeg elsker går fri.
 —Bitten

Ville ønske at jeg endelig kunne få pension. Så min hverdag kunne 
blive normal
 —Annette

At jeg ikke har givet det videre til mine børn
 —Malou

Jeg ville ønske mine alvorlige hukommelses skader kunne 
helbredes, ikke for min skyld, men på grund af det går ud over så 
mange andre jeg holder af.
 —Frank

At man fandt årsagen til Sclerosen og kunne helbrede den 
 —Lotte

Da jeg selv er kommet i sekundær progressiv fasen, ønsker jeg 
mig brændende, at der kommer en vidunderpille der kan bremse 
progressiv Sclerose

Ligeså brændende ønsker jeg at mine 3 børn slipper for at arve 
denne her møgsygdom, som jeg desværre i min familie, er 3. 
generation med 
 —Pernille

At få hjælp til at få haven klaret, så den var “ren og ryddelig”
Behøver ikke være perfekt, bare så jeg ikke altid var ½ år bagefter 
 —Karin

Jeg ville ønske at kommunen kunne se, hvad min familie ser, så 
jeg kunne få enten Flex eller pension.. I stedet går alle kræfter på 
arbejde og så må jeg være sur og kortluntet - eller simpelthen bare 
sove herhjemme...
 —Kamilla

Jeg ønsker mig en 3hjulet cykel med motor så jeg kunne sammen 
med min familie 
 —Anne

Jeg ville ønske at vi kom mere frem, møder desværre stadig 
mennesker der gi’r en blikket “du ser jo ik ud til at fejle noget”.... 
Det er svært især når ens børn står ved siden af en 
 —Joan
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Jeg håber jeg får bevilget en el-stimolator for min dropfod.
 —Hanne

At der ikke skulle kæmpes så hårdt med at få den hjælp der er 
behov for.. (Bla. Kommunen)
 —Cecillie

At prøve at være den jeg var, før jeg fik MS, uden smerter osv , bare 
1 dag , og mine børn og børnebørn ikke får MS
 —Minna

Jeg ønsker at der bliver fred i verden og alle ville få et godt og  
langt liv
 —Yvonne

Ønsker at det ikke altid skal være en kamp med kommunen, 
sagsbehandler osv. At man ikke føler man skal ligge på knæ ned 
tåre i øjnene for at få hjælp... For nogle gange føles det som de 
sparker på en der ligger ned...
 —Tanja

Har lige hørt at P4 tog emnet “allergi” op, så flere kan forstå hvad 
det er, hvordan man har det med det og hvad der kan gøres imod 
det, så jeg ønsker at de ville gøre det samme med MS, så flere 
ville forstå hvad vi går igennem, og hvor store kampe vi har med 
kommunerne, om det vi har ret til, ifølge loven og få en ide om, hvor 
svær hverdagen kan være, selv med en mild MS.
 —Anne

At medicinsk cannabis bliver lovligt 
 —Ann

At medicinsk cannabis bliver lovligt
 —Keld

Ønsker mig at min mand og jeg bliver gamle sammen (at han ik 
forlader mig, hvis min MS bliver stor slem)... 
At jeg får bevilliget en cykel med hjælpemotor, uden kommunen 

stiller sig på bagbenene... 

Og at mine drenge kommer godt på vej i deres liv
 —Susanne

Ønsker at alle landes kommuner kan se fordelene, frem for 
ulemperne
 —Jette

Jeg ville ønske at jeg kunne blive gode venner med “Rose”, at vi 
ikke altid skal skændes så højlydt, og at Fibro ikke altid skal blande 
sig -Jeg ville ønske at ikke-MSér (omverdenen) havde en større 
accept og forståelse for at vi med MS måske ikke kan det samme 
som de (selvom vi ser sådan ud), den accept og forståelse gælder 
også de kampe vi nogen gange bliver tvunget ud i, i kommunereggi 
.... og jeg ville ønske at økonomien var bedre ....
 —Liz

Ville ønske at jeg ikke rystede
 —Dorte

Hvorfor må man ikke ønske at gåden bliver løst ? det er vel 
det eneste ægte ønske, og at kysse sclerosen farvel ? for mit 
vedkommende er det kun gode venner der får et farvelkys, og 
sclerosen er ikke en god ven, men en der aldrig var blevet lukket ind 
hvis man vidste hvem det var
 —Svend-Erik

Ville så inderligt ønske at mine 2 børn ikke havde fået diagnosen - 
det må være rigeligt at deres mor har den !
 —Anne

Vil sådan ønske, At det var nemmere at få hjælp, til dagligdagen, 
bla, rengøring. M.M, så jeg kan være mere social,
 —Lone

Mit største ønske må være, at min datter får et godt helbred og 
aldrig bliver ramt af en alvorlig sygdom 
 —Mia
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Jeg ønsker mig ar møde en sød mand trods sygdommen . Det er 
virkeligt svært. Det ville være skønt at møde en der Der vil mig trods 
det. 
 —Bente

Mit absolutte ønske nr. 1 er at det bliver lovligt at tage cannabis til 
medicinsk brug. Det ville hjælpe mennesker med kroniske smerter 
til et tåleligt liv, uden at gøre sig selv kriminelle. 
 —Fusser

Tusind tak til alle der har skrevet .... og har bragt deres ønske 
Alle ønsker bliver bragt i en artikel i vores kommende PDF online 
magasin

Desuden vil jeg gerne have lov til at skrive til vores 
sundhedsminister i forbindelse med sclerosedagen - sende vores 
ønskeliste ... både for at råbe op om sclerose ... men i ligeså høj 
grad for at sætte ansigter bag sygdommen.

Når jeg får svar fra vores sundhedsminister – så bliver dette bragt.

... igen - tusind tak for denne ønskeliste. Jeg ville ønske jeg kunne 
indfri alles ønsker ... og jeg ville ønske at vores alles ønske nummer 
1 om at løse gåden, den vil gå i opfyldelse

// Kim 
Sclerose.info

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

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

Det kan være at du har lyst til at skrive din egen his-
torie - eller har lyst til at skrive om noget der har 
betydning for dig i øjeblikket. Det kan også 
være du ar lyst til at skrive historien om 
andre
Under alle omstændigheder - vil vi meget 
gerne i kontakt med dig !

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

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

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

Har du lyst til at vide mere, eller er klar på at komme  
igang - så skriv til admin@sclerose.info, Vi glæder os  
til at høre fra dig. 29
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Meld dig ind i Sclerose.info !
Foreningen Scelrose.info tilbyder dig at blive medlem af foreningen - både for at støtte 
det arbejde som Sclerose.info laver, men samtidig vil du som medlem få nogle fordele 

som brugere af foreningens hjemmeside ikke har.
F.eks vil du som medlem få tilbudt at deltage i de aktiviteter som foreningen afholder en-
ten gratis eller til en meget lille betaling, hvor imod brugere, IKKE-medlemmer først bliver 

tilbudt dette efter at du som medlem ikke ønsker at deltage (men til fuld pris). Du vil 
kunne se alle nyheder om sclerose som indsamles ude i den store verden - undersøgel-

ser og resultater, deltage i vores lukkede fora og meget mere.
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.

Følg dette link https://sclerose.info/medlemskabpriser/

http://www.sclerose.info
http://sclerose.info/medlemskabpriser/
http://www.sclerose.info/medlemkabpriser
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