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Maj og nu juni har været en af de travleste periode igennem meget lang tid for Sclerose.info.

Der har været så mange både praktiske, politiske, behandlingsmæssige ting.
Vi har hjulpet med råd i forbindelse med det offentlige, arbejde og stillinger – og er endnu engang blevet 
meget overrasket over det danske samfunds manglende kendskab og forståelse for sclerose.

Vi har været i tæt kontakt med en virksomhed for en af vores medlemmer for at forklare mere omkring 
sclerose ... Denne dumme og mærkelige sygdom som ingen kan spå fremtiden for.
Når man taler og forklare hvad sclerose er, forklare om livet, forskellighederne, og denne uvished om 
fremtiden som egentlig ikke er forskellig fra ”ikke-syge” fordi de ”ikke-syge” går i falsk tryghed (vi var alle i 
denne tryghed før vi fik sclerose). Når man forklare om medicinsk behandling og de mange muligheder der 
er i dag, afmystificere så bliver det ikke så farlig mere. Alvorligt ja – men lad os få det ned på rette plan.
Kan man tænke langsigtigtet med en scleroseramt medarbejder.
JA !!!
Det kan godt man skal huske at se lidt mere fleksibelt på hvordan tingende KAN blive – men alle kan ramme 
en alvorlig sygdom eller oplevelse i morgen. Scleroseramte er generelt meget meget mindre syge end 
normale – for vi bliver ikke hjem bare fordi der er lidt løbenæse !!!
Se på din medarbejder – er du glad ? … så byg videre.

Jeg må ikke oplyse navne men gerne referer til sagen.

Ligeledes har hele sagen som stadig er aktiv omkring medicinsk behandling for progressive scleroseramte 
fyldt meget, både internt og eksternt … politisk, presse mm.
Kommer der afklaring på det ? … Det er en svær ting at spå om.
Bliver det positivt for os scleroseramte – jeg ved det virkelig ikke.
Men en ting er helt fuldstændigt klippefast … det er ikke en beslutning som hverken medsicinrådet eller 
politikerne får lov til at snige igennem. 

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/
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Medicin for progessiv sclerose

Det er slet ikke ovre endnu !!!!!!!!!!!!!

Dem der kender mig ved at det at være positiv og altid finde en positiv indgangsvinkel det er en 
del af mit liv – min livsholdning og jeg både giver kurser og foredrag om at være positiv.
Derfor – vil jeg gerne starte med at undskylde at dette ikke er positivt – og jeg kan sgu ikke finde 
den positive vinkel …. Så undskyld!!

31 maj var en sorgens dag for scleroseramte, for sclerosemiljøet, og uden at lyde for dramatisk 
eller for voldsom, så synes jeg faktisk det var en skidt dag menneskeforståelsen.

Det er godt at bo i Danmark.
Danmark er et velfærdssamfund.
I Danmark støtter vi op om dem der har det svært – de svage – de syge – de mennesker som har 
det svært uanset grund. I Danmark har vi menneskelig forståelse.
Sådan er jeg blevet opdraget !!!
Sådan har min opfattelse altid været. Mine forældre har ikke altid været enige med politikkerne 
og enten den ene eller anden side af folketinget – men sådan er politik.
Men der har ALTID været forståelse i samfundet – for den med svære kår.

Men der er sket en ændring.
Og jeg kan ærligt ikke lide det.
For mig som scleroseramt – for mig som formand for foreningen Sclerose.info som er en af 
Danmarks foreninger indenfor sclerose – der blev den 31 maj en dag hvor vi nåede bunden.

Det var dagen hvor penge – og mangel på rummelighed trådte ind på scenen på en helt helt 
anden måde end jeg nogensinde har set det før.

På trods anbefaling fra læger – fra indkøbsforeninger – besluttede medicinrådet i Danmark IKKE 
at godkende medicinen Ocrevus som standard behandling for progressive scleroseramte.

"Medicinrådet vurderer, at behandling med Ocrevus er forbundet med betydelige 
meromkostninger sammenlignet med ingen sygdomsmodificerende behandling. Og Medicinrådet 
vurderer ikke, at der er et rimeligt forhold mellem den kliniske effekt og de omkostninger, 
Ocrevus forventes at have“

På den korte bane – økonomisk betragtet der er det helt sikkert billigst IKKE overhovedet at give 
medicin eller behandling – men på den lange bane – lad os regne på det :
/ beholde sit Arbejde = skattekroner
/ mindre behov (I år)  for hjælp I hjemmet = besparelser
/ mindre omkostninger forbundet med behandling på hospital mv – når/hvis der bliver behov.

Alene de omkostninger overstiger hurtigt den kortsigtede udgift til medicinsk behandling

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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Medicin for progessiv sclerose

Hvad fanden bilder de sig ind ?!?!?!
Hvem fanden sætter sig som overdommer 
med småpenge i hånden og smadre andres 
håb – hvad bliver det næste ?

Hver gang man flytter grænserne bliver det nye punkt almindeligt, og om et par år, så flytter vi 
grænsen igen. Denne gang blev det de progressive der ikke fik muligheden for at blive behandlet 
fordi en gruppe personer MENER DET IKKE KAN BETALE SIG ØKONOMISK – næste gang bliver det 
måske de atakvise som ikke kan få andet end den billigste medicin uanset effekt… fordi det jo er 
bedre med en behandling end ingenting. 
Hvis vi acceoptere dette – så bliver grænsen flyttet igen – snart måske – måske om et par år… 
hvem ved.

MEN … nej nej nej.

Det er ikke over.

Jeg ved at Scleroseforeningen arbejder på at få gruppen af involverede parter til bordet – og af 
respekt for det Arbejde – så sidder vi stille lige nu.
MEN – det gør vi ikke længe.

Sclerose.info finder sig IKKE I det her.
Det skal IKKE gå hen og blive en sovepude og en forsommer action der her er taget.
Denne her beslutning den skal der tages ansvar for … og I og med at andre har taget beslutningen 
har de også taget ansvaret – og det skal males og vejes.

Vi har et par aktiviteter på tegnebordet – og vi vil meget meget gerne I kontakt med progressive 
scleroseramte – for det er jer der skal være en STOR del af de aktiviteter der skal være.

Skriv til mig – kim@sclerose.info – og lad os få en dialog i gang om hvordan vi sammen kan gøre 
en forskel og løfte dette – for os alle.

Du kan læse de indlæg og skrivelse der er se3ndt til presse mm I Facebook gruppen 

Hvis du har nogen som helst spørgsmål eller ideer – skriv … jeg garantere du får svar

Den her kamp – den kan vi I sclerosemiljøet simpelthen ikke lade stå til….

På alle scleroseramte vegne – på Sclerose.infos vegne … jeg finder mig ikke I det !!!!!!!!!

Kim
Formand Sclerose.info

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

Træthed
der findes mange former for træthed.
Jeg er træt i dag, jeg kom for sent i seng i går …
Det er vejret, jeg er træt …
Det har været en hård dag, hård uge … jeg er træt

Og så er den sclerose træthed. Den kan komme snigende – men hyppigst så slår den som en 
hammer. Den kommer pludseligt og den rammer meget ubarmhjertigt.
Mange udtrykker det som om at der bliver slukket på kontakten.
Andre siger, bilen løber tør for benzin

Et er alle enige om når man rammes af trætheden, så kan kroppen og hovedet bare ikke fungere 
længere.

Der kan være laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaangt fra sofaen til toilettet.
Der kan være laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaangt ud til bilen – ind i supermarkedet – mødes med 
venner på en cafe eller hvor end – besøge venner – ind til hospitalet osv osv

Pludseligt – så er det skræmmende langt lige meget hvor kort.

Trætheden kan ramme fysisk … kroppen falder bare fra hinanden – eller den kan ramme mentalt 
så man ”bliver som en stenet zombie” som en af mine med-scleroseramte kalder det

Hvem trykkede på sluk-knappen ?

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

Det er sclerose træthed !
Det er en fuldstændig anden form for træthed end … jeg er træt

Sclerose træthed rammer og vælter en omkuld. Ikke kun med kroppen – men ligeså mange gange 
den mentale del. Det hænger sammen. Når korthuset begynder at falde … så falder det hele.

Det som sker med trætheden er at man jo mange gange lægger sig over tager en lur.
Man skal lytte til sin krop ja – men man skal altså også passe på ikke pludselig at opbygge en 
skæv rytme.

Det er ok på ekstreme dage en nappe en lur.
Men – ellers så er det bedre at gøre som min bedstefar altid gjorde – han satte sig i en stol, med 
sine nøgler i hånden, og når han faldt i søvn, tabte han nøglerne og vågnede op.
Han tog lige de der 15-30 minutter afslapning men ikke dyb søvn.
Det er den dybe søvn – som man har brug for på de dårlige dage – som man helst ikke skal have 
på de ”almindelige” dage.

Lyt til kroppen – ALDRIG overhør den. MEN … pas på med dine mønstre.

Nogle af de ting der hjælper på sclerose træthed er – fysisk udfoldelse – fysioterapi/træning.
Positiv træning hjælper – at træne i at blive i bedre humør – eller holde ens gode humør og sind 
ved lige i en positiv retning.

Fysisk træning om det er individuelt eller holdtræning har en stor effekt.
Det gamle udsagn – at bruge energi avler energi er ikke helt forkert, men det er vigtigt at man 
ikke starter med at lave rigtig meget fysisk træning (uanset dit niveau)
Hvis du starter ud alt for hårdt, får du en dårlig oplevelse i stedet for en god.
Derfor … pas på!
Udarbejd et program sammen med din fysioterapeut eller træn sammen med denne eller på 
hold.
Lad vær med at start med at løbe en maraton!
Det som træning har en meget stor effekt med er – fysisk bevægelse – og livskvalitet.
Man bliver simpelthen i bedre humør, og når man bliver i bedre humør og glad – så er alting 
nemmere. Det har en meget stor betydning – og selvom man ikke altid kan måle og veje ting, skal 
man ikke bare sige ….hmmmmm… ja måske!
Hvis du ikke allerede er i gang med træning, så få en henvisning og kom i gang !

Det samme gør sig gældende for positiv træning. Det øger din livskvalitet

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

”Hvordan går det”?......!!!!!!!!!!

Når jeg selv stilles det spørgsmål af folk, 
ved jeg godt, at det stilles i en god mening! 
Sådan ok .... - ja det ligger nærmest på 
rygraden, også hos mig selv, hvis jeg fx.
møder folk jeg ikke har set et stykke tid. 
Det er noget man tit ”bare gør” - spørg!

Inden jeg selv fik ms, var det jo heller ikke 
noget jeg selv tænkte over. Der var det bare 
– pr. automatik ”How goes”
Det er det jo sådan set stadigvæk, når folk, 
og jeg selv gør det.
Men når jeg derimod, godt kan finde på, 
alt efter hvem det er, hvordan jeg har det, 
og så videre, at sige til folk: ”Vil du har et ærligt svar”… så kigger folk lige en ekstra gang. Her er det 
meget tydeligt at det er noget alle.9/10 der spørger, slet ikke, inklusiv mig selv, før i tiden tænker over, 
hvad det egentlig er der spørges om, og/eller til. Svaret er i hvert fald  fra spørgeren, ikke tænkt med et 
eventuelt negativt udfald....Er I med på min pointe? Godt! Dem møder jeg, vi jo alle en del af.....

Hvis jeg -som pt., er inde i en periode, hvor jeg hverken kan sige jeg har det godt, skidt ELLER allerværst. 
Hvad kan jeg selv gøre, for at få det bedre?

Lytte til min krop, bevare en så nogenlunde god selvindsigt omkring min egen situation, ETC. Det kan 
jeg, og gør jeg meget for tiden. Selvom jeg har et kæmpestort netværk af Ms´ere, jeg snakker med, 
vender synspunkter osv. Med ja det fritager mig ikke for hårde perioder, både for mig og gemalen.
For tiden har jeg en periode, hvor jeg, på trods af mand, venner/netværk/tætte/nære, faktisk føler mig 
en anelse hjemsøgt, og alene med mine ms-symptomer. Går og har været lidt irritabel, småsnerret af 
Jan, osv. i den dur. Der skal jo naturligvis også, ”luft til” for partneren. Jeg er bevidst om det! Alligevel, 
har små individuelle gnidninger, fundet sted på det seneste, som det kan gøre, og vidst bør gøre i et 
hvert ægteskab – Bare engang i mellem!
For tiden, hvor jeg som sagt – heller ikke selv har det alt for smart!
Hvad gør jeg så? Bør jeg ikke prøve at finde ”en vej ud”? Hvilke muligheder har jeg, udover masser af tid 
til at finde, ud af hvad jeg kan, og vil forsøge at gøre?
Nogen gange kan andre, og helt udefrakommende være en hjælp. Jeg nævnte i en artikel i bladet, for 
vidst et par måneder siden, at jeg skulle prøve noget alternativt. Jeg går til healing, i hvert fald en gang 
om måneden nu. Hos et team i Greve.

Foruden det, har jeg været så heldig, gennem vores gode ven Walther, at erhverve mig, en ny veninde i 
Jackie. Jackie kommer jeg hos i Helsingør, hver 4-6 uge, ca. Hvad der nu kan passe!
Jeg havde intet kendskab til denne ”verden” overhovedet! Jeg var ikke spor skeptisk, over at prøve det. 
Tænkte blot: ”Der er da i hvert fald, nok ikke noget tabt ved at forsøge” :)
Udover en lethed i kroppen efterfølgende, har den største forandring, kropsligt uden tvivl været, at mit 
tarmsystem, er langt bedre fungerende igen. I perioder, efter healingen, både hos Jackie og i Greve, er 
der skruet meget ned for brug afføringsmiddel, det er dejligt.
Efterhånden som virkning ”afklinger” som regel efter 10-14 dage har jeg erfaret at - jeg skal begynde at 
bruge det igen, dog for nedsat dose. Jeg har jo ikke brug for en ”racerbil”
Nøjes, og meget gerne da, med Karma.

http://www.sclerose.info/
http://www.sclerose.info/
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Jonas Jukebox

Facebookgruppen

Jeg har alle muligheder for at gøre det godt for mig selv. Derfor tænker jeg også nogen gange på, at jeg 
burde skamme mig over, at brokke mig over bagateller! Rollatoren HAR jo været hverdag i 10 år nu. Jeg 
er stadig gående med den, men jeg går sgu da.
Jeg har med andre ord, været inde i en meget udviklingsmæssig periode, og det hele skal jo også – med 
andre ord, falde på plads på harddisk ´en :)
Forberedelser!
Det, at forberede sig godt til ting man skal. Altså fysisk håndgribelige ting. Fx klinik-konsultation. Det er 
ikke længere noget, jeg tænker så meget over. Nu er det mere bare skide-irriterende hvis jeg fx, 
kommer ind til en ny læge, eller sygeplejerske, der ikke har kigget tilstrækkeligt i min journal. Det har 
jeg så nu, jeg er nu så fræk at; jeg er begyndt at bede dem om det. Sidst det skete, sagde jeg. ”Læs min 
journal og give mig en ny tid”… Jeg er så træt af det, selvom jeg omvendt også bare trækker på 
smilebåndet af det, og giver dem noget ”RØG”:)
Det er håndgribeligt, og noget jeg kan forberede mig på, som jeg ”PLEJER”
Med hensyn til healingen, hvor man bliver lagt i andres hænder, ja her var jeg meget spændt på hvad 
der ville ske… tankeprocesser, for/imod osv.
Den første gang jeg lagde mig, til første healing, lå jeg der og lagde indtrængende mærke til en 
uimodståelig trang, til hele tiden at skulle synke. Det skal jeg fx ikke, når jeg blot ligger på ryggen i min 
seng, eller på sofaen inde i stuen.
Jeg tror simpelthen at det er en af kroppens egne reaktioner på det skal ske.
Selv synes jeg, at jeg faktisk også er rigtig god til, at håndtere min krops reaktioner , også når jeg i 
situationen ikke lige har styr på hvad der sker i kroppen. Så længe det ikke er noget med
svær obstipation, for eksempel, går fra ”svært” til ukontrollabel, på et splitsekund, for så ville der den 

vej omkring også være nogle sociale gener i det. Så længe at de ting der sker med mig, sker på en måde 
så kontrollen kontrollerer sig selv. Som jeg ”kan kalde det det”? Jeg kan alligevel ikke kontrollere, 
forandringerne i kroppen, hvor det for mig til healing, også har været afgørende at sige: ”De næste 2 
timer lægger jeg mit liv i en andens hænder og stoler på vedkommende. Det er jeg stolt over at have 
gjort, og har kunnet gøre, uden faktisk, at have følt den del af det grænseoverskridende. Det er 
grænseoverskridende, men igen, det er en fysisk ting, ja det havde fx været, som før nævnt, hvis en 
obstipation pga. healingen, havde givet mig problemer, i form af det modsatte, men så stærkt går det 
omvendt, heldigvis heller ikke. Naturligvis er det skønt, at føle et bedre fungerende tarmsystem på den 
bekostning.
Forberedelse med måde er godt, så længe det ikke ender med at blive forberedelse på forberedelse, 
der så ender i en masse ”HVIS ‘er. Hvis det gør det, er det der skulle have været forberedelse, nemlig 
vendt til bekymring – hvilket jeg selv har lært.

Fortsat god sommer

Jonas Varbæk

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

Træthed og søvn er ikke det samme !!

Dette kan være en lang tekst for dig at læse.
Der er mange informationer – derfor vil vi råde dig til at lade din(e) pårørende læse den også og sammen 
snakke om søvn og søvnproblemer – hvis du har det.

Vi vil opfordre alle der har søvnproblemer til at lave en søvn-dagbog, vi har døbt den ”Hovedpuden”.
Vi har lavet en side som du kan downloade og printe og udfylde – hver dag (den er nederst i artiklen)
Denne ville du i så fald kunne lade blive en del af din personlige MSM (MS Mappe eller Min Sclerose 
Mappe)

Ligeledes sidst i artiklen er det nogle gode råd og ideer til at bedre sin søvn. Du kan evt. printe denne 
side, og kryds af eller skriv hvordan de enkelte ting virker for dig. IKKE alt på en gang !!

Tusind tak til alle der har deltaget i de spørgeskemaer (uha der er nogle der ikke har kunnet lide dem … ) 
og til at dele erfaring. Uden jer var der ingen artikel eller gode råd.

”Mange” siger – Jeg kan ikke forstå jeg en dræbende træt i løbet af dagen – og så kan jeg ikke sove om 
aftenen…  …... ???!?!?!?!
Jeg har ikke sovet i løbet af dagen – men når jeg kommer i seng – så kan jeg ikke sove

Hvis du har et ”godt” mønster – du er vågen om dagen – og er klar til at sove om aftenen – men kan ikke 
…. Så er der noget galt !
Det MÅ DU IKKE OVERHØRE !!!

Hvis du ikke får en ordentlig søvn om natten så sker der ret simpelt det – at din dage efter bliver stresset 
– du føler dig ”syg” fordi dine symptomer bliver forværet ved manglende søvn – du har ganske givet 
hovedpine det meste af dagen (som kan tage til i løbet af dagen ) – og kognitivt der roder det !! 
koncentrationsproblemer – kan ikke holde flere bolde i luften – kan faktisk ikke rigtig noget.
Denne tilstand tiltager i løbet af dagen – men på en eller anden mærkelig måde, så aftager det for mange 
sidst på dagen … man liver op.
Når sengen så skal rammes igen … så er den gal igen !!

http://www.sclerose.info/
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Søvn

Det er skruen uden ende.
Det er forfærdeligt.

Og så sker det at man begynder at frygte at sove om 
aftenen… natten bliver til mareridt.

Det er vigtigt at tage hånd om.
For du vil føle din sclerose bliver værre … det gør det 
egentlig ikke, men fordi du bliver fysisk og kognitivt 
presset forværres dine symptomer.
I længden vil denne situation KUNNE at du vil få et 
angreb (eller tilstanden forværres hvis du er progressiv)

Der er forskel om det er fysisk urolighed eller mental 
urolighed
Fysisk – der udtaler scleroseramte :

• jeg får kramper i ankler, fødder, lægge, ben
• Jeg har uro i mine ben
• Jeg har uro i min mave og indvendig
• Jeg har uro i ryggen 
• Jeg har smerter i ben/led/kogler/ryg

Mentalt – der udtaler scleroseramte:
• Mine tanker kan ikke stoppe
• Jeg bliver usikker og bange for ?? når det bliver nat
• Jeg får angst for min familie og mig selv når det bliver nat
• Jeg får smerter i mit hoved

Derfor – gør noget ved det!!

Du skal tale med din almindelige praktiserende læge om 
det.
Du kan tale med din scleroselæge/neurolog om det.
Der rigtig mange råd og måder til hvordan man kan få en bedre søvn.
Det behøver ikke kun at være medicinsk.
I øvrigt er sovemedicin noget skidt !!!
Man bliver afhængig af det – og som scleroseramt kan det blive en meget farlig vej at man både fysisk og 
mentalt bliver afhængig af at skulle have den der pille hver aften … :-/ Pas på! 
Det samme gør sig gældende med alkohol!

(rådgiv dig med din(e) læge(r)

Bed om at bliv henvist til specialist.
Det kan godt være at din neurolog er dygtig – eller din læge – men det er vigtigt at VI SCLEROSERAMTE 
bliver henvist til specialister på vores symptomer.
Om det er søvnbesvær, neuropsykologi, kognition, blæreproblemer eller Sexualitet problem osv. osv. –
bed om at blive henvist.

http://www.sclerose.info/
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Søvn

På en kongres for nogle år siden – der lyttede jeg til en amerikansk neurolog – som sagde de kloge ord.
Jeg henviser altid min scleroseramte til andre specialister – både for at sikre det er det helt rette og nye 
behandling de får – men også fordi at man simpelthen ikke kan sig fuldstændig ajour indenfor alle 
symptomer.
Det er for de scleroseramte – de skal have den bedst tænkelig behandling!

Det er rigtigt !.
Så – spørg din læge – og bed om henvisning hvis han/hun ikke er 100% på det

Når alt dette er skrevet – så findes der mange gode råd og mange gode ideer til hvad man kan gøre.
Hvordan skal du forholde dig inden du går i seng – hvad kan man gøre – hvad skal man endelig ikke gøre 
osv. osv.

Sidst på aftenen – den sidste time eller 2 før du skal sove, der skal 
du sparer på mad og drikkevarer. Især store måltider og drikkevare. 
Nogle kan lide en godnat øl – men generelt fremmer alkohol ikke 
nattesøvnen.

Sclerose.info har samlet nogle af de mangfoldig råd og teknikker sammen – og bringer dem her.

Du kan prøve dig frem – MEN HUSK – ikke gøre det hele på en gang – ikke noget med a prøve for mange 
ting – for så roder det hele bare sammen uden nogen som helst virkning.

Mange har nogle rigtig gode metoder allerede – og hvis din måde virker for dig – så skal du IKKE skifte 
eller prøve noget andet.
Gammelt IT sprog – if it aint broke – dont fix it´! (hvis den ikke er I stykker så lad vær med at begynde at 
reparere den!)

• Motion er godt og sundt. Det styrker søvnen. Derfor prøv at lave fysisk udfoldelse i løbet af dagen –
fysioterapi/egen træning/gang/cykling eller en tur i shoppecenter. Brug din krop som du kan … men 
undgå motion de sidste timer, før du skal sove.

• Sidst på aftenen – den sidste time eller 2 før du skal sove, der skal du sparer på mad og drikkevarer. 
Især store måltider og drikkevare. Nogle kan lide en godnat øl – men generelt fremmer alkohol ikke 
nattesøvnen.
Indskudt – alkohol til at falde i søvn er en farlig vej !!
Alkohol kan afslappe dig – men hyppigt skal du tisse meget mere i løbet af natten! Sørg for at gå på 
toilettet før du går i seng.

• Kaffe, te, kakao samt coladrikke indeholder koffein, som kan gøre det sværere at falde i søvn. Brug 
eventuelt koffeinfri kaffe hvis du SKAL have kaffe om aftenen

• Sørg for, at du har en ordentlig seng! Du tilbringer lang tid i din seng – det er vigtigt, både for kroppen 
og velbefindende

• Det er godt at der er frisk luft i soveværelset og gerne køligt. Du kan evt. lufte ud, inden du går i seng. 
• Hvis du kan så undgå for meget lys og lyde. Skal der være lys så prøv bløde dybe blå toner – eller lidt 

bløde creme (ikke skrigende hvide) toner
• Vent med at gå i seng, til du er træt. Find et mønster der passer – IKKE for sent.

http://www.sclerose.info/
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Søvn

Fortsat: Sclerose.info har samlet nogle af de mangfoldig råd og teknikker sammen – og bringer dem her. 

• Slap af, før du skal sove. Sex lige før sengetid (er egentligt godt …) men kan både fremme og hæmme 
søvntrangen. Mænd sover som regel godt efter sex, mens kvinder snarere kvikker op.

• Læs lidt i en kedelig bog. IKKE noget med skræk og sætte gang i din adrenalin
• Stå op på samme tid hver morgen (mere eller mindre). Sæt vækkeuret, og ikke masser af snooze …! 

Også selvom du er kommet sent i seng.
• Nogle mener man skal rejse sig og forlade sengen efter en halv times tid hvis man ikke kan sove –

sætte sig et andet sted og læse bog eller lignende.
• Andre mener man skal slappe af i sengen. Ikke blive irriteret – men i stedet prøve at meditere lidt 

(eller tænke gode tanker)
• Nogle bruger cannabis olie (i forskellige procent) Dette kan sørge for at du får mindre 

spasmer/krampe i dine ben/led. Cannabis bruges også af nogle til at slappe kroppen af – og lindre evt. 
smerter.
Såfremt du vil prøve dette – tal med din læge.
Sørg for at det er respekteret firma du køber din olie hos – for der er MANGE mindre seriøse med 
deres lille hjemme laboratorie – og der er IKKE styr på procenter mm. PAS PÅ sælgere i diverse 
grupper på sociale medier

Igen er det vigtigt at understrege – at du skal tale med din(e) læge(r) om det.
Søg hjælp for det kan blive en meget dårlig udvikling for dig.

Som skrevet i starten af artiklen – prøv at lav en søvn-dagbog hvis du har søvnproblemer. Vis den til 
din(e) læge(r) Lad din læge se din udvikling/hvordan du sover.

Vi har døbt denne PDF fil … Hovedpuden.
Du kan downloade den og printe den og fylde et ark ud for hver måned.

De første 3 spørgsmål udfylder om aftenen når du går i seng – de sidste 7 spørgsmål udfylder du om 
morgenen når du står op.
Gem dine ”hovedpuder” – sådan både du og din læge kan følge med i din søvn.

http://sclerose.info/wp-content/uploads/2018/06/hovedpuden.pdf
http://www.sclerose.info/
http://sclerose.info/wp-content/uploads/2018/06/hovedpuden.pdf
http://sclerose.info/wp-content/uploads/2018/06/hovedpuden.pdf
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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.

16

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

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

Navn. Deanie Mofjeld
Alder: 39 år
Bor i: Vordingborg
Diagnose: MS attakvis
Behandling: Tysabri

Hvad var de 1. symptomer? 
Blackouts, svimmelhed og synsforstyrrelser

Hvorfor har du valgt denne behandling? 
Fordi jeg har hørt godt om den og fordi Gilenya gjorde mig træt og gav mig konstant blærebetændelse

Tager du alternativ medicin eller behandling – hvorfor – hvad hjælper det dig? 
Nej det gør jeg ikke, men ville gerne med Cannabis

Hvor mange gange er du blevet scannet siden du fik din diagnose – og hvornår blev du sidst scannet? 
Puha, jeg er nok blevet MR-Skannet en 15 gange vil jeg tro. Var med i et forskningsprojekt.

Hvad er dit ynglings citat eller slogan? 
Smil til verden og verden smiler til dig

Hvad lavede du inden diagnosen-og hvad laver du nu/også gerne fritidsinteresser?
Arbejdede med logistik og er nu sygemeldt. Jeg har ekstrem meget plak, som gør mig både fatigue og 
kognitivt ramt og jeg har nedsat styrke i hele venstre side inkl. venstre øje som er meget sløvt. Jeg går 
med Fes, da jeg har svært ved at flekse min venstre fod og det resulterer i en god som bliver hængende i 
underlaget og kan medføre fald.

Hvordan er du som person og menneske i dag?
Jeg er stadig glad og optimistisk, men frygter at kommunen vil presse mig ud i arbejde som vil føre mig til 
forværring af min MS, da jeg ikke har energi til selv at træne og bliver meget træt af selv de mindste 
aktiviteter.

Har du ændret dig efter diagnosen og på hvilken måde?
Nej det synes jeg ikke, prøver at bevare mit positive sind og håber på det bedste og især at kommunen 
vil lade mig være så jeg måske kan og vil få energi til at træne.

Deanie Mofield

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

Har du temperament… og hvad gør det for dig – både positivt og 
negativt?
Nej, kun hvis noget går i den forkerte retning og jeg føler mig 
magtesløs.
Hvordan har din omgangskreds taklet, at du har fået sclerose? det 
var svært for dem i starten, men ellers har de taklet det fint.

Hader du din sclerose ?
Ja, den lægger en dæmper for mange af mine hobbyer, samt at jeg 
ikke længere kan arbejde.

Hvad er det værste symptom eller bivirkning ved din sclerose? 
Og hvordan påvirker det din hverdag? Det er nok min træthed og 
min nedsatte styrke i hele venstre side efterfulgt af min kognitive 
hjerne.

Lever du efter sclerose principperne? Og kan du mærke en forskel 
på før og efter? 
Nej ikke helt, men prøver dog at holde mig væk fra at spise kød fra 
alle firbenede dyr. Spiser primært kun fugl og fisk.

Kan mærke at jeg bevarer mere energi hvis jeg holder mig fra 
svine- og oksekød, da kroppen ikke skal bruge næsten al min energi 
på at fordøje maden. Det gør mig nemlig træt at spise de svin og 
ko.

Hvad har din sclerose givet dig af gode oplevelser?
Mine ophold på Haslev vil jeg tro, der kommer desværre ellers ikke 
nogle gode oplevelser ved Sclerose, kun en kamp for at holde sig 
kørende og især kampen med kommunen.

Hvordan har du det med træning? Kan du mærke en positiv 
effekt, eller føler du det er et nødvendigt onde? 
Træning tager al min energi desværre, så ingen positiv effekt, det 
eneste der kommer godt ud af det er at man kan vedligeholde den 
styrke man har tilbage i kroppen.

Livet har så mange farver. Hvad var din farve før du fik sclerose og 
hvad er den nu? 
Blå og stadig blå vil jeg tro.

Nåh…. Men hvad er det bedste ved at have sclerose…? 
Der er ingen positive ting ved at have sclerose, så der kan ikke 
være det bedste.
Hvad er din holdning til den måde politikkerne ser på ”os 
scleroseramte”? Ikke så godt, vi bliver presset i jobprøvninger som 
tager vores energi så der intet er tilbage til at passe familie og pleje 
sig selv med træning osv.

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

Har du et godt råd til nydiagnosticerede?
Mit råd er, meld jer ind i Skleroseforeningen med det samme og prøv at 
bevare jer selv som i var, i er jo trods alt den samme person, blot med en 
diagnose.

Har du et godt råd til os andre med sclerose?
Ja tag imod al hjælp i kan få og især på sklerosehospitalerne på Haslev eller Ry.

Hvor er du om 5 år?
Om fem år er jeg på førtidspension og har derfor fået lidt mere energi til at 
kunne træne og gå bedre, måske løbe så jeg kan spille fodbold med min søn.

Hvad syntes du om det job sclerose.info laver?
Jeg syntes i gør et fantastisk stykke arbejde som især hjælper folk på vej 
med sin diagnose 

Hvordan har du det med sol og varme, som jo har været en stor del af det danske vejr i denne 
forsommer/sommer? … og er der ting du gør eller passer på i samme forbindelse ?
Jeg har det rigtig godt med varme faktisk, måske jeg er mere sløv og energiforladt, men elsker faktisk 
varme meget.

Hvad er din største drøm?
Min største drøm er at være lykkelig, få mere energi til familien ved at få en førtidspension.
Slutteligt fortæl lidt om dig selv og dit liv indtil nu? Puha der er meget.. men kort om noget af det:
Har været soldat i ni år, fem år i Flyvevåbnet og fire år i livgarden. 
Her arbejdede jeg med logistik i ledelsen. Jeg har fem uddannelser:

- Logistics Coordinator
- Soldat
- Shippingassistent
- Kontorassistent
- Cidesco Kosmetolog

Bor i hus med min kæreste Kim og min søn Maxmilian på tre måneder i Vordingborg og har stadig barsel indtil 
november, hvor kampen om førtidspension vil blive taget op igen.

// Admin

http://www.sclerose.info/
http://www.sclerose.info/
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Meld dig ind I Sclerose.info

Som medlem af Sclerose.info kan du 
opnå rabat på dit ophold I Spanien. Du 
kan ligeledes som medlem opnå rabat på 
øvrige arrangementer som Sclerose.info 
arranger eller er medarrangør på.

Meld dig ind i Sclerose.info !

Medlemmer og medlemskab af foreningen Sclerose.info er vigtigt.

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

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

Som ikke-medlem har du mere eller mindre de samme fordele som medlemmer og dette er fordi det 
altid har været Sclerose.infos holdning at man same medlem og ikke-medlem skal have samme 
muligheder. MEN – det ændre sig stille og roligt.
Der vil blive flere tilbud for medlemmer – det kan være deltagelse i arrangementer eller det kan være 
køb af de ting som vi begynder at sælge i 2018

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

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

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

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

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

Meld dig ind her - tryk

https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
http://www.sclerose.info/
http://www.sclerose.info/
http://sclerose.info/medlemskabpriser/
http://sclerose.info/medlemskabpriser/
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Et par nyheder fra verden ….

New findings may 'prevent future loss of brain cells
Blocking a unique type of cell death that occurs in multiple sclerosis could be a way to halt the debilitating 
disease, according to new research.

Mechanism controlling multiple sclerosis risk identified
While the DNA sequence remains the same throughout a person's life, the expression of the encoded genes 
may change with time and contribute to disease development in genetically predisposed individuals. 
Researchers have now discovered a new mechanism of a major risk gene for multiple sclerosis (MS) that 
triggers disease through epigenetic regulation. They also found a protective genetic variant that reduces the 
risk for MS. 

Disintegrating brain lesions could predict disease progression in MS patients
For decades, clinicians treating multiple sclerosis (MS) have interpreted the appearance of new or expanding 
brain lesions on magnetic resonance imaging (MRI) scans as a sign that a patient's disease is getting worse. 
Now, University at Buffalo researchers are finding that it may be the atrophy or disappearance of these 
lesions into cerebrospinal fluid (CSF) that is a better indicator of who will develop disability.
The five-year study, conducted by MS researchers in the Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences 
at UB, was published in the Journal of Neuroimaging. Similar findings also resulted from their 10-year study of 
176 patients that they presented at the annual meeting of the American Academy of Neurology (AAN) in Los 
Angeles in April.

How using your legs keeps your brain healthy
New research suggests that moving one's legs is crucial for brain health. In fact, exercising leg muscles helps 
the brain to produce new neurons, the study suggests. The findings help researchers to better understand the 
progression of neurological and motor neuron diseases.

Could a sunny climate prevent MS?
Multiple sclerosis is an autoimmune disease wherein the immune system turns against healthy cells in the 
central nervous system, attacking myelin, or the "coating" around nerve cells. Scientists now investigate a key 
factor that may influence the chance of developing this condition.

Skin cells may help to repair nerve damage
A personalized treatment for multiple sclerosis may be one step closer, thanks to a new study that reveals 
how a person's own skin cells could be used to repair the nerve damage that the disease causes.

http://www.sclerose.info/
http://www.sclerose.info/
https://www.medicalnewstoday.com/articles/322146.php
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180619122530.htm
https://www.news-medical.net/news/20180605/Disintegrating-brain-lesions-could-predict-disease-progression-in-MS-patients.aspx
https://www.medicalnewstoday.com/articles/321921.php
https://www.medicalnewstoday.com/articles/321139.php
https://www.medicalnewstoday.com/articles/321022.php
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Om foreningen Sclerose.info

Om foreningen Sclerose.info
www.sclerose.info
Mail: admin@sclerose.info
Sclerose.info er en forening stiftet i september 2002.

Formål:
"Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og forståelsen af sclerose og sygdommens
indvirkninger for 
herigennem at forbedre vilkår og muligheder for scleroseramte og deres pårørende i Danmark.
Herudover er det Sclerose.infos mål til stadighed at formidle den nyeste information om 
sygdommen, dens 
indvirkninger, forskning i behandlingsmetoder og pleje for herigennem at forbedre de 
scleroseramtes muligheder
for at tage bedre stilling til sygdom, behandling, fremtidig tilværelse og generel situation".

Foreningens har nogle vigtige grundholdninger, som er:
"...det handler om at leve"
Det er meget vigtigt, at vi øger det menneskelige i debatten omkring sclerose.
Alle der har sclerose ved, hvor vigtigt det er, at det menneskelige kommer med. Scleroseramte er
ikke blot en gruppe
syge mennesker, men mennesker med hver deres individuelle historie.

"Patientens eget valg"
Vi mener, at man skal give de scleroseramte al relevant information for at de derefter selv kan
træffe deres egne valg.
Vi mener naturligvis, at man skal stille spørgsmål og søge råd og vejledning. Dette gøres bedst, 
hvis man har et udgangspunkt - en viden at basere sine spørgsmål på.
Vi mener, at information og viden vil kunne øge ens handledygtighed og beslutsomhed, og 
derved forbedres den scleroseramtes kår.

"Du er ikke begrænset selvom du har sclerose"
Når man får sclerose, sker der en masse ikke mindst mentalt.
Vi mener, at det er vigtigt at få budskabet om at du ikke er begrænset ud til folk. Mulighederne
er stadig mangfoldige og store. Det kan være man skal gå en anden vej for at nå dem eller se nye
muligheder vokse frem.

Sclerose.info arbejder med andre ord for den scleroseramte og de pårørende.
Vi har valgt, at det skal ske i en positiv ånd og stemning, for selvom det er meget alvorligt, skal
man stadig kunne være glad og positiv, og livet er stadig sprudlende.

Sclerose.info
...det handler om at leve

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
mailto:admin@sclerose.info
http://www.sclerose.info/
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Hospital besøg

Hospital besøg / klinikken

Vi er i gang men ikke blevet helt færdig med listen – inspirationslisten til dig.
Derfor – den kommer i næste blad…. Er vi næsten helt sikre på

Hav tålmodighed – det bliver rigtig godt

// Admin

Facebookgruppen

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


Så er Sclerose.info kommet på YouTube !!

Kom og følg os … der er ikke så meget endnu 

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

WWW.SCLEROSE.INFO24

Webinar

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