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Kan du sove godt

Facebook gruppe

Side 20

Skal du ud at rejse? 

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 •

Læserbreve
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D Jeg synes det er tid til at jeg fortæller alle 
hvor dyb respekt og hvor fantastiske i er.
Nu er sommeren her og jeg håber alle for 
slappet lidt af – for nydt det sammen med 
familie og venner.

Men jeg synes – at i skal 
vide – at i alle – er mega 
seje!

Det er ufatteligt hvor sejt 
det er – hver dag at leve 
med sin sclerose – og sta-
dig have smil grin og godt 
humør. Jeg bøjer mig i 
støvet for jer alle sammen!

Jeg ved godt vi alle har no-
gle øv dage … nogle dage 

hvor sko, ben, hænder føder 
vender forkert, og hvor der 
er langt til smilet … men det 
er lige meget.

Jeg har nu været formand 
for Sclerose.info i rigtig 
mange år – og jeg har mødt 
mange af jer. Jeg har set 
mange af jeres kampe for 
livet – jeg har set hvor dage 
er dårlige – hvor man har et 
angreb osv osv. Men i kom-
mer alle op igen. Tilbage 
med smil og grin.

Det er beundringsværdigt – 
og jeg bliver tit inspireret af 
jer.

Jeg håber samtidig at i alle 
bruger Sclerose.info (bl.a. 

Facebookgruppen) til at in-
spirere og støtte hinanden.

Nu er det sommer …. Jeg 
ved nogle synes … øv var-
men … andre nyder det.
Til dig der er øv varme … 
HUSK … dine håndled – 
dine ankler – din nakke … 
det skal du køle lidt ned ind 
imellem. Og så lige … jeg 
sad engang hos dejlige Ib – 
HanneHeidi Ankersen – en 
sommerdag – og Ib fandt 
lige en beanbag hun havde 
i fryseren frem som man 
lagde henover nakken (som 
en krans) 

Nyd sommeren – nyd vejret 
– nyd hinanden •

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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Skal du ud at rejse ? … Ferieplanner
Gode råd til dig der skal på rejse, hvis du har gangproblemer (store eller mindre) eller 
bruger kørestol.

Planlæg planlæg planlæg … i god tid !

Mange gange hører man om byer forskellige steder i verdenen der ikke er handicap ven-
lige. Man det er nødvendigvis ikke altid rigtig – selvom det altid er godt at lytte til andres 
erfaringer.

Derfor – hvis du skal ud at rejse og du bruger kørestol eller har gangbesvær – så sæt dig 
ned og slæs om den by eller sted du skal til.

Kig på de udflugtsmål der er – og planlæg din(e) dag(e)
Ved alle hoteller eller turistmål der er der altid nøje forklaret om der er mulighed for 

elevator – eller hvordan adgangsforhold er til svømmepøl, restaurant, cafeer, broer, 
strøget, de historiske huler eller bjerge.

Se hvad der skrives og lad vær med at sige ”det kigger vi på når vi 
når frem”

Planlæg det !

Samtidig skal du også planlægge den energi 
du bruger. For det er aldrig rart at løbe 

tør for energi midt i en udflugt – 
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og det passer altid med at det er lige før man skal se Eifeltårnet eller lignende.
Sørg for at du planlægger sammen med din familie eller rejse kamerater – at der er hvile 
periode.

HUSK – nå man rejser fra det danske velkendte klima og lander i Grækenland – Italien el-
ler den spanske varme – så reagere din krop !

På denne måde kan du sikre dig en perfekt ferie… planlægning er keyword !

Book dit hotel og rejse i god tid!

Det er hyppigt billigere at være ude i god tid med booking.
Hvis man skal på storbysferie – er der på næsten alle hoteller kun meget få handicap ven-
lige værelser (1 værelse … 2 værelser … måske 3 værelser)
De bedste hoteller – både kvalitet og pris – bliver altid booket tidligt.
Det bedste råd som Sclerose.info altid har givet er … Book din sommerferie i december 
(hvis det er muligt for dig)

Bestem hvad du vil se (sammen med familie og/eller venner selvfølgelig)
Gå ind på internettet og læs om stedet – museum, stationer, hoteller mm. Mange steder 
er der ramper – lave kantsten eller ingen – elevator … sørg for at have lavet dit hjemmear-
bejde… så forløber ferien meget bedre og problemfrit – og der er ingen stress for dig.
HUSK – at det er ikke alle steder der har handicap information – og derfor kan det være 
en god ide at sende en email til det sted man skal se eller bo på – for at sikre sig. (eller 
ringe)

Hvad nu hvis ?
Selv om alt er planlagt – eller du har prøvet at planlægge det hele – 

så lav dig selv en plan for “Hvad nu hvis…”
Det er altid rart at have en med – eller familie med – der kan 

træde til hvis noget går galt.
Stadigvæk er det altid en god ide at have tænkt over hvad 

man lige kan gøre hvis et problem som f.eks ens køres-
tol går i stykker (elektrisk), varme problemer osv osv .

Sørg også for at du har tegnet en rejseforsikring eller 
udvidet rejseforsikring – men sørg for at have talt 

med det forsikringsselskab denne er med for at 
sikre at du er dækket trods sclerose.

Hav en dejlig ferie ! •
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I sidste PDF blad, skrev vi at vi ville kontaktede vores 
sundhedsminister med ”ønskelisten” over de ting som vi 
scleroseramte kunne ønske os – udover vores alles fælles ønske ”at 
gåden bliver løst”

Ligeledes skrev vi at vi ville bringe svaret fra sundhedsministeriet – 
og det kommer her:

 

 
 
 
Kære Kim Gelser 
 
Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde har bedt mig om at takke for og besvare 
din henvendelse fra den 23. maj 2016, hvori du præsenterer en række indlæg fra 
sclerosepatienter om deres ønsker i relation til deres sygdom.  
 
Lad mig først og fremmest sige, at det er interessant at få indblik i, at hvad der bl.a. 
optager sclerosepatienterne i Danmark. Og det gør naturligvis også indtryk at læse de 
mange forskellige og personlige indlæg fra patienterne, som du har vedlagt. Jeg for-
står naturligvis fuldt ud, at det største ønske hos alle sclerosepatienter er, at syg-
dommens gåde løses så hurtigt som muligt.  
 
Jeg kan oplyse, at Sundhedsstyrelsen efter ønske fra sundheds- og ældreministeren 
aktuelt gennemfører en status for indsatsen for sclerosepatienter på sundhedsområ-
det med inddragelse af bl.a. Scleroseforeningen, regionerne og kommunerne. Status-
arbejdet har et bredt fokus, dvs. både på indsatsen på sygehusene, i praksissektoren, 
i kommunerne og på de to sclerosehospitaler i Ry og Haslev. Ifølge Sundhedsstyrelsen 
er statusarbejdet færdigt omkring slutningen af august i år, og en statusrapport vil 
blive sendt til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg til orientering.  
 
Endnu en gang tak for din henvendelse, som vil indgå i ministeriets videre overvejelse 
og arbejde på området. Jeg har også videresendt henvendelsen til Sundhedsstyrelsen 
til deres orientering.      
 

 
Med venlig hilsen  

 
 
 

Kasper Østergaard Nielsen 

Kim Gelser 
kim@sclerose.info   
  
 

Holbergsgade 6 
DK-1057 København K 
 
T +45 7226 9000 
F +45 7226 9001 
M sum@sum.dk  
W sum.dk  
 
 
Dato: 29. juni 2016 
Enhed: Sygehuspolitik 
Sagsnr.: 1606973 
Dok. nr.: 132347 
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”what doesn’t kill you makes you 
more strong”/”udfording fremfor  
begrænsning”.
Diagnose/årstal for diagnose...måske lidt om hvordan det begyndte, 
inden du fik diagnosen: 
Jeg fik først diagnosen i 2010. Det første attak havde jeg i 2004, hvor jeg mistede følesan-
sen i højre arm. Mellem 2004 og 2010 fik jeg langsom dårligere styrke og udholdenhed i 
ryggen. I forbindelse med udredning for urge-vandladningstrang gennemgik jeg diverse 
undersøgelser hos urolog, inkl. kikkertundersøgelse. 

Her fandt man ingen forklaring. Den dygtige overlæge i urologi tænkte dog lidt ud af 
boksen, han havde spurgt nøje ind til alt muligt og hæftede sig ved mine symptomer 
fra ryggen og min beskrivelse af mistet følesans i højre arm – han sendte mig til under-
søgelse hos en neurolog, der så kunne konstatere, at mine reflekser visse steder var 
nedsatte, alt i alt gav det mistanke om sclerose og jeg blev sendt til MR-skanning og ryg-
marvsprøve, der samlet set gav diagnosen. Tilbage i 2004 var jeg faktisk til neurolog, men 
dengang var disse reflekser ikke nedsatte og jeg kunne dét, jeg skulle kunne rent motor-
isk – derfor gav det ikke anledning til mistanke dengang. MR-skanningen i 2010 viste dog 
diverse pletter, som svarede til de episoder, der kunne ligestilles med attaks.

Behandling:
Jeg har hidtil ikke modtaget nogen form for medicinsk behandling, da min sclerose er 
meget fredelig. Jeg har selv fravalgt dette, da jeg har haft så få attaks på de nu godt 14 
år. Imidlertid har jeg for nylig været igennem et volsomt attak – som formentlig blev udløst 
af en langvarig stresseperiode, der er endt i en skilsmisse. Neurologen, der vurderede 
mig ved indlæggelsen, var enig med mig i, at attakket var stressudløst.
Efter dette attak har jeg valgt at prøve Augabio – jeg er startet 15.12., så det er rimelig nyt 
og svært at vurdere effekten af.

Hvorfor har du valgt denne behandling, eller hvorfor har du 
fravalgt 

behandling ?
Jeg må prøve at give det en chance og se, om det hjælper mig.

Tager du alternativ medicin eller behandling – og 
hvorfor – hvad hjælper det dig ?

Jeg går til kraniosakralterapi, der har en gavnlig 
virkning på både min almene tilstand og det 

hjælper lige nu med regeneration af mine 
nervebaner.
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Hvor mange gange er du blevet scannet siden du fik din diagnose – 
og hvornår blev du sidst scannet ? 
Sidste skanning var 9.11. Jeg er skannet 5 gange i alt.

Ynglings citat eller slogan:
”what doesn’t kill you makes you more strong”/”udfording fremfor begrænsning”.

Hvad lavede du før din diagnose  - og hvad laver du nu/ også gerne 
fritidsinteresser?
Ansat på kontor både før og efter, jeg arbejder som lægesekretær – 37 timer. 

Hvordan er du som menneske og person i dag ? Har du ændret dig 
efter diagnosen og på hvilken måde ?
Hm…ja, det tror jeg nok, jeg er nok mere selektiv ift., hvad jeg bruger min tid på – hvad er 
vigtigt i livet, hvad kan jeg. Jeg prioriterer anderledes – hvad er vigtigt i livet? Rengøring, 
hvad andre mener, hvad jeg burde – eller er det vigtigere at jeg har det godt og at mine 
børn trives.

Har du temperament … Og hvad gør det for dig – både positivt og 
negativt ? 
Både og. Jeg har nok altid haft temperament, det synes jeg ikke har ændret sig. Nogle 
gange kan jeg da godt ”fare op”, men det gør de fleste vel nogle gange, hvis man er træt, 
stresset, presset.

Hvordan har din omgangskreds taklet, at du har fået sclerose? 
Fint egentlig. Jeg føler ikke, jeg har mistet venner pga. det.

Hvordan synes du bedst, at man kan hjælpe som pårørende/venner/
famile?
Forståelse af at personen med sclerose ved bedst, hvilken indflydelse sygdommen har på 
kroppen. Man skal ikke ”spille for klog” ift., hvad personen skal gøre. Undlade at komme 
med ”jeg har læst om/hørt om den her person, der blev rask/næsten helbredt osv. osv.”.

Omgangskredsen og familien bør acceptere, at det ikke kan helbredes og de bør bruge 
en anden tilgangsvinkel. Det er ok at foreslå/fortælle om muligheder – men måske vende 
det om til et spørgsmål – ”Har du læst/hørt om….?” Jeg synes nu ikke, jeg har problemer 
i den retning. Jeg oplever, at det meget er ”hvordan oplever du det?” holdningen.

Hvordan føler du, at dit liv er i dag? 
Jeg synes, jeg har et udmærket liv. Jeg kan måske ikke løbe marathon, grave have el-
ler løbe på stranden, men jeg klarer mig uden. Der er da nogle ting, jeg gerne ville kunne 
gøre med mine unger, men jeg vælger at se på de ting, jeg kan og ikke fokusere så meget 
på, hvad jeg ikke kan. Positiv indstilling fremfor at se det negative.

Hader du din sclerose ? 
Hm… det gjorde jeg nok på et tidspunkt, men det gør jeg ikke mere. Jeg traf et valg – vil 
jeg sætte mig ned og græde snot og have ondt af mig selv, eller vil jeg forsøge at få det 
bedste ud af livet? Valget var sådan set ikke så svært. Jeg har valgt at afprøve ting, fordi 
jeg ikke vil sidde som en gammel kone og fortryde ”hvorfor forsøgte du ikke, måske var 
det lykkedes…”. 

Jeg tog springet og forsøgte at komme igennem en ny uddannelse som lægesekretær, 
fordi det ville jeg rigtig rigtig gerne. Vel var det da hårdt. Nu sidder jeg med et job, som 
giver mig så meget både fagligt og personligt. Jeg kan gøre en forskel for andre men-
nesker i en svær situation. Det giver mig da samtidig et perspektiv til min egen sygdom.

Hvis du har børn, hvordan forklarede du dem så, at du havde fået 
sclerose?  
Min søn husker ikke, at mor har været anderledes. Min datter var 4. De har spurgt om 
tingene hen ad vejen – ”hvad gør din sygdom” og så har vi taget det hen ad vejen. De har 
hele tiden været vant til, at jeg ikke kan det samme som alle andre, men sådan har det jo 
altid været, så det har ikke været noget problem.

Hvordan har du det med din krop? ...kan du lide den ? 
Altså, nu kan vi kvinder vel altid finde noget at klage over ift. kroppen;-) Jeg har da nogle 
ting, jeg ikke bryder mig om, men det skyldes nu mere følger efter overvægt og sidenhen  
stort vægttab. Jeg har ikke issues, der har med sclerosen at gøre.

Hvad er det værste symptom eller bivirkning ved din sclerose ? Og 
hvordan påvirker det din hverdag/liv?
Det er nok, når balancen svigter. Det er irriterende og kan være problematisk ift. at jeg 
nemt falder, når det er glat. Hvis jeg falder, bliver mit bækken nemt skævt, hvilket for-
planter sig op i ryggen og giver spændingsproblemer og stivhed + så ophober jeg flere 
affaldsstoffer osv.

Lever du efter sclerosekost principperne? Og kan du 
mærke forskel fra før og efter?
Jeg lever efter LCHF-principperne.
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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

Hvad har din sclerose givet dig af gode oplevelser ? 
Det har givet mig et andet livssyn.

Hvordan har du det med at træne? Kan du mærke en positiv effekt, 
eller føler du, at det er et nødvendigt onde?
Det er nødvendigt, men det er ikke et onde, det giver mig forbedret styrke og giver gener-
elt større velbefindende.

Livet har så mange farver … hvad var din farve, før du fik sclerose 
… og hvad er din farve nu ? 
Rød både før og efter.

Nåh …. Men hvad er det bedste ved at have sclerose ? 
Det har gjort mig til en stærkere person rent mentalt. Jeg vælter ikke så nemt psykisk, der 
skal mere til.

Hvad er din holdning,  til den måde politikerne ser på ”os 
scleroseramte” ? 
Som med så mange andre – de mangler viden.

Hvad ville du gøre – med få ord – hvis du havde chancen for at være 
sundhedsminister for en dag ?
Det ved jeg simpelthen ikke.

Har du et råd til nydiagnosticerede ?
Prøv at forblive positiv.

Har du et råd til os andre med sclerose?
Tro på at du ved bedst, hvad der er bedst for din krop. Mærk 

efter og vær kritisk.

Hvor er du, og hvad laver du om 5 år ?
Forhåbentlig arbejder jeg stadig som lægesekretær 

og har det godt, forhåbentlig har jeg mødt en 
ny partner til den tid (er blevet skilt for ikke så 

længe siden i enighed med børnenes far).

http://www.minms.dk
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Hvad synes du om det arbejde, Sclerose.info laver ?
Fortsat endelig det gode arbejde

Hvad er din største drøm ?
At møde kærligheden – at blive elsket for den jeg er med alle mine fejl og mangler, ingen 
er jo perfekte.

Slutteligt … fortæl lidt om dig selv og dit liv indtil nu 
Jeg er 40 år. Jeg fik mine børn før jeg fik diagnosen. Jeg tror dog ikke, det havde ændret 
mit valg ift. at få børn, det er svært at sige… Jeg har det fint nok med at have sclerose. Vi 
trækker alle dårlige kort i livet og jeg kunne da have trukket et, der var meget værre. 

Jeg ville egentlig ikke være den person, jeg var før sclerosen. Jeg synes selv, når jeg ser 
tilbage, at jeg måske fokuserede for meget på overfladiske ting, men sådan var mit livs-
syn nu dengang. Jeg hviler langt mere i mig selv, end jeg gjorde som 25-årig – sclerose 
eller ej, det kommer nok også med alderen •

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. 19

Sclerose.info
Sclerose.info
Sclerose.info
Sclerose.info
Sclerose.info
mailto:admin%40sclerose.info?subject=
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Kan du sove godt
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Kan du sove godt… 
Sover du godt ?
Er du frisk og udhvilet dagen efter – eller er dine nætter et helvede ?

Søvn har en rigtig stor betydning for scleroseramte.
Både kropsligt og mentalt/kognitivt.

Det er ikke kun scleroseramte som har behov for en god søvn – det har alle.
Men for andres vedkommende der siger man jo ”bare” – For søren du er da træt i 

dag – har du sovet dårligt – eller når der bides og aggressive bemærkninger ”du 
har ikke sovet for godt har du …”

For scleroseramte er regningen meget større.
Man er ved siden af sig selv dagen efter en dårlig nat – krop-

pen fungerer ikke liiiiiiiiiige som den skal – man er sur, 
ked af det.

Nogle plages af spasmer i nattens løb – og 
dagen efter fungere tingende ikke 

rigtigt.
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Andre har smerter – neurologiske eller smerter i led osv.
Mange gange skal man huske på – at hvis man nu går lidt forkert eller bevæger sig forkert 
i løbet af dagen – når så nattens ro til kroppen indtræffer og led og muskler bliver kolde – 
så kommer smerten stille og roligt luskende.

Nogen tænker for meget. Både ens egen situation og måske ens families. Fremtiden …
Når lyset slukkes og man skal sove … og den lette søvn kommer – så kommer der suse-
nde fart på underbevidstheden. Hjernen sætter fart på.

Og så vælter bekymringer frem.
Det behøves ikke omhandle sclerosen – men mange gange er det noget i tilknytning til 
sclerose.
Penge …. Kommunen … familien … er jeg en god nok mor eller far … hvad skal der blive 
af mine børn … hvad bringer fremtiden mig … hvad kommer der til at ske … hvad nu med 
dit eller dat … kæreste(r) … angst … osv. osv. osv.
Det er meget individuelt det ved alle.

Når det så bliver en kombination … det er kroppen der vågner og vækker en med smerte 
eller lignende – så får hjernen jo fart på med tanker og fremtiden eller det man ikke har 
fået afklaret i løbet af dagen – eller uger.

Har du søvnproblemer – om det så ”kun” er i perioder. Så gør noget ved det.
er det kroppen – uroen – smerter – spasmer eller lignende – så få talt med din læger eller 
sygeplejerske (og/eller din praktiserende læge) – for der er medicin at få (alt afhænger af 
hvad det er der er galt)

Er det mental uro. Hjernen … Så er der mange forskellige vejrtræknings øvelser … der 
er fokuseringsøvelser. Der er måder at gå i seng på. Sådan man forbereder sig stille og 
roligt.
Lidt ligesom børn – og det virker.
Der er også medicinsk behandling – sovemedicin.
Du skal selvfølgelig tale med din læge om det

Men vigtig er – at du gør noget ved det!
For din krop bliver mere og mere spændt – du bliver mere og mere stresset af manglende 
god søvn.
Dine symptomer bliver forværet når du har gået i nogle dage med dårlig søvn – for den 
trættes og stresses

Nu banker sommeren jo på døren – og mange får varme nætter … vende og dreje sig

Kan det løses med en blæser ? hvordan kan du forberede din sommer … tænk over det 
for det kommer jo.

Om du er i arbejde eller ej – studerende eller andet. Tænk over det – hjælp dig selv.

Hvordan sover du?

Vi laver på Sclerose.infos hjemmeside en afstemning lige nu – hvordan sover du?
Du må meget gerne deltage i denne afstemning – og skrive om din erfaring omkring søvn 
enten på hjemmesiden eller i Facebookgruppen

Del dine erfaringer – der er mange med problemet

Her er et par gode råd om søvn:
 • Det er vitigt at du har en rytme. Prøv at gå i seng hver dag ca samme tid -   
  ligeldes stå op. Weekenden, lad det ikke blive timevis ekstra
 • Tøm dine tanker. Det er altid en god ide at du FØR du går i seng laver en liste  
  over de ting du skal huske i morgen
 • Lav en rytme - nogle ritualer. Skift tøj, børst tænder osv i god tid. Og inden -  
  måske noget let musik, måske læser du lidt, skriver dagbog eller lignende
 • Sørg for at gå på toilettet inden du går i seng ! Lad være med at drikke   
  masser af væske før du skal i seng.
 • Prøv evt nogle teknikker du har lært (eller kan lære) - vejrtrækning, afslapning  
  af muskler 
 • Sørg for så vidt det er muligt - kun at bruge soveværelset til at sove (og sex) -  
  ikke TV, telefonsnak osv osv
 • Hvis du skal fysisk træne -sørg for der er 4-6 timer efter du har trænet til du  
  skal sove. Lad være at gøre det lige inden du skal i seng
 • Lad være med kofein andet end morgen eller middag

Kan du sove godt … godnat!

 Kim Gelser



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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