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Den seneste tid har jeg synes at hele det politiske system og verden er blevet underlig … grusom.
Der er sket et skred i vores værdier. (det er over hele verden … også i Danmark)

Jeg er ikke en brokrøv – men jeg synes altså det er noget derud hvor jeg ikke rigtig ved hvordan fremtiden 
bliver …
”Alt” er blevet ok.
Vi snyder og bedrager – fordi hvis man ikke snyder lidt, så er man sgu dum.
Store firmaer bruger masser af penge på at ”snyde” i skat
Meningmand skal også snyde bare lidt i skat … eller bøje det ene eller andet hjørne

Og tonen imellem os er blevet skarp. Vi kalder hinanden ting man ikke før kunne finde på.
Der er ingen tvivl om at internettet har en indflydelse, fordi man jeg ikke står overfor hinanden – men det er 
nemmere at ”svine” hinanden til uden det har konfrontration.
Og … når man så har verdens mægtigste mand – der kalder folk for navne – lyver – og hele tiden konstant 
ændre lidt på virkeligheden, gør grin med mennesker (jeg huske stadig hvordan han gjorde grin med en 
handicappet journalist … jeg er sdtadig så vred over det ..) – når Donald Trump får lov til – og bliver ved med 
at opføre sig som han gør – så frygter jeg helt ærligt for fremtiden.
Min yngste søn som er 12 år – han lære ved at se på TV – NYHEDERNE !!!! … at det er ok at gøre grin med 
andre, at det er ok at lyve, at man bare skal tue andre til at makke ret … HVAD bliver det næste så ?

Grænser bliver altid flyttet – men nu er vi så lagt ude – jeg ved simpelthen hvor det ender op – men jeg 
frygter det …………

Og – jeg er positiv – så jeg forsøger ikke at tænke på det, men prøver i hvert fald selv at være ”god” – være 
positiv – glad …. For det skal jo starte ved en selv, og ikke bare brokke sig.

Så opråb til alle … positiv, glad, vær for andre som du gerne vil have de er imod dig !

Kim G.

Velkommen
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Bliv medlem af foreningen Sclerose.info

Sclerose.info blev stiftet I 2002, og har siden arbejdet 
med information om sclerose, om at leve med 
sygdomme sclerose.

Sclerose.info ønsker at der er mere og øget 
information omkring sclerose, for med øget 
information og viden om sygdomme bliver det 
nemmere at leve med sclerose.

… det handler om at leve

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

Det er lidt sexet altså !!! ……..

Der går liiiiiiiiiiige lidt mere tid.
Der er så mange der har deltaget i undersøgelsen at der tager lidt mere tid end først troet til at 
komme med en ordentlig redegørelse/resultat*

´Derfor … undskylder … men det kommer i december måned PDF bladet

Hvis du ikke har deltaget – kan du lige nå det inden d 5 december.

For alle jer kvinder (dette link: https://goo.gl/forms/BnScxPpPGuplB9TN2 )

For alle jer mænd (dette link: https://goo.gl/forms/W51PmfxYTlassKpT2 )

// Admin

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
https://goo.gl/forms/BnScxPpPGuplB9TN2
https://goo.gl/forms/BnScxPpPGuplB9TN2
https://goo.gl/forms/W51PmfxYTlassKpT2
https://goo.gl/forms/W51PmfxYTlassKpT2
https://goo.gl/forms/BnScxPpPGuplB9TN2
https://goo.gl/forms/W51PmfxYTlassKpT2
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Sker det ikke kun for naboen ?

Mia B. Lorenzen … forløbet …
Sker det ikke kun for naboen? 

Da Mia var under udredning skrev vi sammen med Mia. 
Vi aftalte at såfremt Mia blev en af os få udvalgte (øv) 
scleroseramte ville vi meget gerne høre Mia historie. 
Forløbet i udredningsfasen.
Desværre – kan vi bringe historien. Det er en lang men 
meget ærlig og utrolig godt beskrevet historie – forløb –
så i stedet for at bringe hele historien har vi aftalt at bringe 
den over 3 dele.

Anden del kommer  … 
(Hvis du ikke læste 1 del endnu, kan du gøre det her:
http://sclerose.info/wp-content/uploads/2018/10/

10edition_oktober_2018_scleroseinoPDF.pdf

Jeg er ved at gå ud af mit gode skind. Jeg føler bare jeg ligger 
her og får alligevel intet svar, jeg ved ikke hvad jeg syntes 
længere, min hovedpine er ved at slå mig ud, kommer jeg 
Til at gå igen? Hvad med mine børn, jeg kan ikke bære dem, 
om 4 dage har min søn fødselsdag, og han er pt (heldigvis) på 
ferie ved sin far, men jeg skulle derud og holde hans 
fødselsdag, kommer jeg det? Hvad fanden sker der??! 
Har jeg bare mistet halve min krop fra det en øjeblik til det 
andet.  Jeg når ikke at tænke den ene tanke færdig før den
næste starter.   

Jeg har vendes bedste støtte i kollegaer, venner og familie. Og humoren er der dog stadig og 
heldigvis endnu..  🤗
Men Søndag  er lang,  og lægen ser man ikke meget til, (ny igen) 
men jeg kommer så langt med mit slæben af benet at jeg kan nu komme rundt med en rollator 
og ikke en kørestol.  Så lidt fremskridt kan jeg da se. 
Søndag bliver til mandag, og der kommer endnu en ny læge. og undskyld mig med han var da så 
u kompetent og arrogant. 
Jeg skulle bare tage hjem, for alt så fint ud (stadig ingen kræfter i venstre side) og så kunne jeg 
komme igen tirsdag morgen og få svar på mine sidste prøver når de havde haft møde alle 
lægerne.  Jeg kunne jo gå hen og blive syg af at ligge her i alle de bakterier der var og jeg kunne jo 
få en UVI.!!!  Og jeg fejlede jo ikke noget, det var bare stress, det hele var bare psykisk!
En UVI, undskyld mig, men jeg er ikke dum, jeg ved udmærket godt at det bare er noget du siger, 
for at sige noget!! Jeg får sku da ikke en UVI af at ligge her. Og hvis i har så mange bakterier her 
at jeg kan få en UVI, så skulle i nok lukke afdelingen og få gjort rent!!

Jeg bliver så sendt hjem på orlov om eftermiddagen til min kæreste og datter på 1 år. Jeg vil rigtig 
gerne hjem, så det vælger jeg at gøre.  Min mor henter mig på sygehuset, på hjemturen har jeg 
den værste tur nogensinde, jeg har kvalme, mit hoved er ved at eksplodere. Og jeg kravler rundet 
og kan ikke være i min egen krop. Min mor overvejede at køre mig tilbage på sygehuset, hun 
kunne ikke holde det ud. Men jeg ville gerne hjem og sove, hjem i vante omgivelser.  Tager nogle 
treo (føøøøj) og prøver at sove mens min mor henter min datter i vuggestue. 

Mia B. Lorenzen

http://www.sclerose.info/
http://sclerose.info/wp-content/uploads/2018/10/10edition_oktober_2018_scleroseinoPDF.pdf
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Sker det ikke kun for naboen ?

Men det afhjælper ikke på min hovedpine, som jeg nu har haft i 5 dage ca. 
Min veninde kommer og hjælper mig med at komme I bad og få vasket hår.  Det er sku dejligt at 
have så tætte veninder omkring sig.  
Tirsdag morgen kl 8.30 går tuen på sygehuset igen, og tanken om at jeg bare skal op og have 
svaret: der er ikke noget du må godt tage hjem.  Den er med blandede følelser. Jeg kan nu støtte 
mig til en rollator, så det går jo  fremad, er det bare stress, eller er der noget de har overset. Jeg 
er forvirret.!! 

Jeg møder den bedste læge Kathrin på gangen, hun fortæller mig at de er forsinkede (surprise) 
har tid kl 9.00
MEN , der er noget, jeg ved ikke hvad det er men det er småt, vi skal ind og kigge flere læger på 
det nu.   Så jeg skulle blive her, jeg blev ikke udskrevet, det var jo ikke optimalt. Det skulle jeg slet 
ikke have fået lov til. 
Jeg må så fortælle svoger (min chauffør) at han bare kan køre 
hjem igen.. 
og jeg kan så placere mig i min seng på sygehuset ! 

Jeg venter, og venter, ligger mig bare til at sove pga. den lort 
hovedpine. Der kommer en Fys og går med mig en lille tur, jeg 
går selv en tur, og så komme lægen endelig efter 4 stive timer.. 
OG NU KOMMER DET ENDELIGE SVAR!
... næsten.... 

Der er noget, det er betændelse på en nerve i hjernen,  men de 
symptomer jeg har er ikke typiske så hun henviser mig til Odense, 
jeg kommer altså ikke hjem, og der tilknyttes en sklerose læge da 
mine symptomer går den vej.  Ikke at det er det du har eller vil få 
men det skal udelukkes. 
En lettelse har lagt sig, og en frygt har sat sig, jeg ringer til min 
kæreste og bryder sammen. Han kommer med det samme. 
Min mor ringer og jeg kan ikke sige noget i telefonen, hun lægger 
på og køre ud til mig, min veninde var på vej her ud og besøge mig. 
Nu har jeg så besøg af dem alle sammen.. min veninde kaster sig 
om mig og begynder at græde, selvom jeg ikke engang har fortalt hende det endnu.  Men da jeg 
gør, klemmer hun bare endnu hårdere og hvisker  ”nej det er ikke det”. 
Jeg ved godt man ikke skal tager sorgerne på forskud, men når man har lagt på sygehuset i 5 
dage, fået tager 786 blodprøver, 4 scanninger og diverse undersøgelser og prøver og man hele 
tiden får svaret “alt set fint ud” men ens venstre  side er u funktionel. Og man så til sidst får dette 
svar. Så bliver man sku bange og alle tanker  køre gennem hovedet på en. 

Jeg er 29. År og mor til 2 små børn. Det er alt for tidligt, jeg ved godt jeg ikke ligger på kanten, er 
langt fra, men der ænders lige pludselig mange ting, og syn på livet. Tusind tanker flyver gennem 
hoved på en, og man når ikke at tænke den færdig før der kommer en ny...  de værste tanker er 
om det her kommer til at gå ud over mine børn!  jeg kender til sclerosen da vi har det i familien. 
Men det jeg kender er at hun sad i kørestol og fik hjælp til alt. 

.... Jeg kommer i biobarkhomon behandling, som jeg skal gøre et stykke tid, og allerede efter 1 
drop kan jeg da mærke en lille forandring.  Det sætter håbet lidt op.  Jeg får en kur på 5 dage. 

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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Sker det ikke kun for naboen ?

min store tanke og faktisk en stor bekymring er:  hvad 
ville der være sket med mig hvis ikke den tyske læge 
Kathrin ikke havde været på arbejde, hun kunne ha 
haft ferie eller været syg. 
Hvad var der så sket med mig, ??? 
JA! jeg ved det godt! Jeg var blevet sent hjem, og fået 
svaret, det psykisk, du har stress... uden at komme i 
behandling.. 
hvad var det så endt ud i ??!  Det for vi heldigvis aldrig 
at vide ❤️💉

AF HJERTET TAK TIL  KATHRIN. 
En læge der ikke “bare” er på arbejde. Men en læge 
der tilsidesætter sin egen fritid for at kører tilbage til 
sine patienter, fordi hun tror på sine 
mavefornemmelse og ikke på teknologien. 
En læge med hjertet på det rette sted. 
Hun har måske også en familie og børn der venter på 
hende.. 
hun får ikke et  tak fra jobbet for at hun kom igen, hun 
får nok heller ikke et tak fra familien for IGEN at 
komme sent hjem når de skulle holde weekend 
sammen,  fordi det højst sandsynligt ikke er første 
gang hun gør det.

MEN .. hun får fandme det STØRSTE FEDSESTE 
KÆRLIGESTE TAK fra mig. ❤️

Havde hun ikke været her var jeg et nummer i rækken, 
dømt stress og sendt hjem igen! 
Én læge ud af fem, mener at der skal gøres noget. Det 
er sku da tankevækkende !!

Den 14 juli. Bliver jeg udskrevet. Jeg er færdig med 
min behandling, og bliver nu sendt hjem med piller 
mod smerterne i  hovedet, skal gennem en 
genoptræning der hjemme. Der bliver tilknyttet en 
ergo og en fys. 
Der sker meget små og langsomme fremskridt.   Og 
går nu med en kryk. 

Tredje del af Mia´s historie kommer i næste nummer

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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Facebook gruppen / Vil du søge for Sclerose.ino

Facebookgruppen

Facebook gruppen
Sclerose.info´s Facebook gruppe er en rigtig rigtig god gruppe.!
Det er ikke bare noget som vi i admin føler, for det har ingen betydninjg
Det der betyder noget er jer som brugereres følelse nog udsagn.
Det er de kommentarer vi får – og det er den debat der foregår
det er godt – det er rugbart for lle

Tak til jer alle – og fortsat god brug af Facebook gruppen.

Bruger du tid på at søge rundt på internettet for emner der er relateret til sclerose ?
Læser du nyheder om sclerose forskellige steder på nettet ?
Vi vil rigtig gerne bruge din hjælp til at hente nyheder ind – artikler - der omhandler 
sclerose eller sclerose relateret.
Er du interesseret i at vide mere send en e-mail til admin@sclerose.info
// Admin

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
mailto:admin@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. Irene balling
Alder: 47 år
Bor i: allerød

Diagnose: ms
Behandling: gilenya

Hvad var de 1. symptomer?
Synsnerve betændelse januar 2010

Hvorfor har du valgt denne behandling?
Startede med avonex men fik et yderligere attack i 2013 så kom på tysabri. Efter 
1 år blev jeg jvc positiv så skulle skifte medicin igen. Det blev gilenya hvilket har 
ændret alt for mig, i den rigtige retning

Tager du alternativ medicin eller behandling – hvorfor – hvad hjælper det dig?
Spiser kun vitaminer af forskellige slags. Hvis man kan sige at sport/motion er 
alternativ behandling så dyrker jeg alternativ behandling i stor stil. Det gør mig 
det godt og mindsker træthed væsentligt og før mig stærk til ms udfordringer

Hvor mange gange er du blevet scannet siden du fik din diagnose – og hvornår 
blev du sidst scannet?
En gang årligt og ekstra ved medicin skift så ca 11 gange

Hvad er dit ynglings citat eller slogan?
Spar ikke energi op i banken, brug den mens du kan.

Hvad lavede du inden diagnosen-og hvad laver du nu/også gerne 
fritidsinteresser?
Før diagnosen havde jeg Fuldtids job i køkken og spillede i orkester. For 5 
måneder siden skiftede jeg job og er nu kok på er plejehjem/omsorgscenter, 
stadig fuldtid men nu med weekend vagter, spiller stadig i orkester på 25 år.
Begyndte at stå på inliners og cykle for 3 år siden hvilket bare er så super 
træning på kondi og ikke mindst balancen

Irene Balling

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

Hvordan er du som person og menneske i dag?
Tror mine børn (19 og 23 år) siger alt... mor du er jo blevet til en overskuds 
mor. Jeg er de sidste 3 år blevet mere symptomfri. Så længe jeg også 
holder hvile dage. Mon ikke gilenya også gør sit

Har du ændret dig efter diagnosen og på hvilken måde?
Ja da, er blevet så meget bevist om hvad jeg vil i livet og har lyst til. jeg har 
for 2 år siden fået ideen om at tage til Frankrig og cykle op af et bjerg i den 
uge vi var der. Var sammen med hold herre fra jobbet. Mit mål var bare at 
komme op af alpe d huez men tog et bjerg om dagen med de andre

Har du temperament… og hvad gør det for dig – både positivt og negativt?
Ikke specielt tror jeg

Hvordan har din omgangskreds taklet, at du har fået sclerose?
Tjaa hvad skal jeg sige

Hader du din sclerose ?
Både og.... elsker den bestemt ikke men den er også en øjen åbner, man 
skal passe på sig selv. Ms er som en tikkende bombe, når jeg ikke helt 
passer på mig selv kommer der kontant afregning med symptomer

Lever du efter sclerose principperne? Og kan du mærke en forskel på før og efter?
Kosten og motion. Kan klart mærke forskel på energi og symptom niveau

Hvordan har du det med træning? Kan du mærke en positiv effekt, eller 
føler du det er et nødvendigt onde?
Træning? Det vist livet nu. Min balance er blevet styrket og holdt ved lige 
på mine inliners, kan få op og ned af trapper uden at holde i gelænderet.

Livet har så mange farver….hvad var din farve før du fik sclerose og hvad 
er den nu?
Livet kan være bare sort og hvid men nu er der kommet alverdens farver

Nåh…..men hvad er det bedste ved at have sclerose…?
Man får øjne op og værd sætter livet på en anden måde

Har du et godt råd til os andre med sclerose?
Dyrk motion. Og det ikke som jeg på inliners og cykling. Det drejer sig om 
at gøre det man kan.

Hvor er du om 5 år?
Det ved man jo ikke. Så derfor skal man ikke udskyde det man gerne vil
Hvad syntes du om det job sclerose.info laver?
Godt og informativt. Har nogle gode emner

Hvad er din største drøm?
At kunne holde skik på sclerosen

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

Slutteligt fortæl lidt om dig selv og dit liv indtil nu?
Har haft et hektisk liv indtil sclerose slog mig ned. Min verden gik under og kunne i
ntet. Var så led og ked af det. Murede mig nærmest inde. Kom på Haslev 3 år efter 
og fik for alvor lært om sygdommen. Fik et attack mens jeg var der men fuldte
undervisningen afligevel. Efter små 2-4 måneder med træning og genopbygning af 
det ødelagte ( hele høje side ) tog jeg skeen i den anden hånd og ville livet. Jeg 
åbnede mig, talte om det og lever med det. Har hele tiden spillet i kvindelige 
mariners musikkorps hvor jeg spiller på tuba dog ikke når kræfterne ikke var der. 
Havde/har mine udfordringer når vi er ude og marchere pga. manglende balance på 
en dårlig dag. Der er det så mine inliners spiller ind for 
hvor har jeg fået så meget mere styr på balancen. Det 
en fed sport for ligger og køre Marathon løb, motorvejs 
løb, friday Night skate som blokker oma. Jeg er et meget 
glad menneske, og vil absolut fortsætte alle mine gøre 
mål bare fordi jeg kan

http://www.sclerose.info/
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Sclerose.info kommet på YouTube !!

Kom og følg os … der er ikke så meget endnu 

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

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

Vi har brug for nogle af jer der har lyst til at skrive
Til brug for artikler – det skrevne ord – til vores PDF magasin, hjemmesiden og 
facebookgruppen, har vi brug for jer der kan skrive.

Vores admin, både på Facebook, redaktionen på PDF bladet, og til hjemmeside hr travlt.
Samtidig vil vi gerne have friske øjne og ord – så hvis du har lyst til at skrive for/med 
Sclerose.info så ret henvendelse til Kim herinde i Facebook eller på mail 
kim@sclerose.info
Du kan skrive om din egen situation – din egen sygdom eller til dig som er pårørende, 
om dit syn og tanker.
Du kan skrive om emner som vi som foreningen Sclerose.info arbejder med, som f.eks. 
kognition. Kognition behøver ikke være om dig selv (det kan det godt være), men det 
kan også være at du søger om kognition på nettet, laver din(e) egne undersøgelser eller 
lignende.

16

http://www.sclerose.info/
http://www.sclerose.info/
mailto:kim@sclerose.info
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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Fotografens kreative liv - tilpasset

Forskellighed

At blive misforstået … 
At skrive det i en tone der er anderledes …
At blive ked af det …
At blive vred …
At give op …
At kæmpe …

Det gik sådan helt galt da Maggie Isager for nylig skrev et opslag i Facerbook gruppen om sin 2 års 
dag med sclerose – der har ødelagt hendes liv.
Der var rigtig mange der skrev positive ting til Maggie – både om ikke at give op – også om ikke at 
være så negativ, og den klasiske ”det skal nok gå alt sammen”

det afløste at Maggie Isager lavede et nyt indslag om at ”Jeg melder mig fademe ud, i forstår mig 
ikke”

Det er også rigtigt – at man ikke forstod Maggie.
Man kender ikke baggrundshistorien for Maggie – hverkend Maggies scleriose som har været 
ondskabsfuld og har udviklet sig meget meget hurtigt og kraftigt, og ej helle det faktum at Maggie 
har en meget handicappet søn.

Der er INGEN der har begået en fejl på nogen måde omkring de her opslag for ganske få kendte 
til Maggies historie – og mange ville ”bare” hjælpe – eller sørge for at vi har en positiv stemning 
eller ånd i gruppen.

Det er ikke selve de indlæg eller historien denne artikel handler om, det er mere … 
HUSK – vi er så forskellige !

Selvom vi har samme fællesnævner, sclerose … så er vi vidt forskellige mennesker
Det er altid godt at blive mindet om – for vi glemmer det alle en gang imellem

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

Fortæl om din hverdag !!

Hvad laver du i din hverdag.
Har du lyst til at skrive om en dag eller et par dage i dit liv.
Den scleroseramtes dag !

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

Vi vil bringe din(e) historier i PDF bladet samt på hjemmesiden og bringe uddrag i 
Facebookgruppen

Fortæl os hvad du går og laver … del din dag med os
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Et par nyheder fra verden ….

MS: When good brain cells turn bad
A new study is the first to suggest that the brain cells that multiple sclerosis attacks, called oligodendrocytes, 
may actually play a significant role in the development of the disease.

Location matters for inflammation clearance
Where a protein is expressed can influence its action. University of Pennsylvania researchers and colleagues 
have identified one that plays a key role in getting the body back to normal after inflammation.

Study provides new clues to origin and development of multiple sclerosis
Mapping of a certain group of cells, known as oligodendrocytes, in the central nervous system of a mouse 
model of multiple sclerosis (MS), shows that they might have a significant role in the development of the 
disease. The discovery can lead to new therapies targeted at other areas than just the immune system. The 
results are published in Nature Medicine by researchers at Karolinska Institutet in Sweden.

Nature of immune cells in the human brain disclosed
Researchers have disclosed the nature of how T cells protect the brain against harmful viruses. The results of 
the study are important for investigating the role of the immune system in numerous brain disorders. 

MS: How too much salt can cause inflammation
New research, published in the journal Nature Immunology, now shows how a high intake of salt may cause 
inflammation in multiple sclerosis. 

Conceptual framework proposed to examine role of exercise in multiple sclerosis
Researchers have proposed a conceptual framework for examining the relationship between exercise and 
adaptive neuroplasticity in the population with multiple sclerosis (MS). The article, " Integrative CNS Plasticity 
with Exercise in MS: The PRIMERS (PRocessing, Integration of Multisensory Exercise-Related Stimuli) 
Conceptual Framework", was published in Neurorehabilitation and Neural Repair 2018 Sep 12. (doi: 
10.1177/1545968318798938). The authors are Brian Sandroff, Robert W. Motl, William R. Reed, Aron Barbey, 
Ralph H.B. Benedict and John DeLuca.

http://www.sclerose.info/
http://www.sclerose.info/
https://www.medicalnewstoday.com/articles/323682.php
https://www.news-medical.net/news/20181120/Location-matters-for-inflammation-clearance.aspx
https://www.news-medical.net/news/20181112/Study-provides-new-clues-to-origin-and-development-of-multiple-sclerosis.aspx
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/11/181102083419.htm
https://www.medicalnewstoday.com/articles/323558.php
https://www.news-medical.net/news/20181019/Conceptual-Framework-proposed-to-examine-role-of-exercise-in-multiple-sclerosis.aspx
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Digt af Paul-Erik Kirkegaard

Så  ansigter.
Undredes, spørgende!

Vi mødtes.
Du er så smuk.

Engel. 
Her sidder jeg.

Mødtes med - spørg ikke hvem .
På den der plet.

Skæbnens plet, måske.
Den plet hvor “det” sker?

Mødte flere kendisserne selv.
Flere end flest.

Skæbne, gjorde ondt.
Sådan.

Ser solen stå op.
Serengeti, falder til ro.

Slåes ihjel og ædes.
Ubegribeligt!

Selv er jeg blevet grøntsag. 
Vegetar!

Sådan lige for et øjeblik.
Orker ikke kampen.

Måske!
Overgivelse.

Syn, krop og kontrol, mindre smerte!
Bare lidt frihed, engang imellem, for et kort øjeblik.

I satans guder, tak for hjælpen! !!
Lange nudler.

Japan, Her må jeg slurpe dem, med lyd.
Hvad ellers.?

No kebab.
Ubegribeligt forvirrende, smukke mennesker.

Vidunderlige.
Hvorfor giver 2 plus 2 fire?

Det skal give fem eller flere.
Rejsende langt.

Smertende, ødelæggende sygdom.
Optimismen, sejrende sejl.

Vinder til sidst. 
Engang. 

Ventende.
Sorte smukke grenes optimisme.

Vidunderlige forår.
Forrygende livsglæde  til trods.

Den satans sygdom.
Foråret hænger i vinters sorte grene.

Der er varme derude.
Vi vinder - trods  modgang - til sidst :)

Håbets sejr, trods modgang. 
- Tror jeg –

af Paul-Erik Kirkegaard

http://www.sclerose.info/
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