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Der er flere der har spurgt mg og skrevet til mig om det ikke er alvorligt at have ms ?
Fordi vi i Foreningen Sclerose.info altid er så positive – nogle mener endda vi ikke tager sygdommen 
seriøst.
Det er helt forkert forstået. !

At blive diagnosticeret med ms (sclerose) er en alvorlig ting – og man kommer til at lægge sit liv om 
på flere områder.

Men det betyder IKKE at man nu skal til at leve et alvorligt og negativt præget liv…
Jeg vil gerne udfordre alle til en diskussion om … alvorlighed … negativitet … positivitet … glæde … 
sorger.

Jeg vil altid påstå – at selvom det er alvorligt at være blevet diagnosticeret med sclerose – så lever
man altså et bedre liv, man kommer bedre igennem dårligere perioder, hvis man forbliver positiv og
glad. Uanset hvor mange år man har haft sclerose !!

At være positiv – at være glad – har INTET at gøre ed at man ikke er alvorlig.
I øvrigt – hvad betyder ordet alvorlig ?
Jeg ha faktisk kigget det – og det er altså et mangfoldigt ord.

Hav en dejlig maj, om måneden er alvorlig eller ej

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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Kærlighed

Der er stor forskellighed på sclerose – og den forskellighed skal vi lære at acceptere og vi 
skal kunne bakke hinanden op, på trods af at man nogen gange kan komme til at føle at 
man ikke kan identificere sig med en forklaring eller fortælling af eller om en anden 
scleroseramt.
Vi er kun ens i det ydre fordi vi har samme diagnose/etikette sclerose.

VI skal både lære det og vi skal prisværdige den store forskel der – for det er jo med til at 
gøre at både vi selv og andre forstår hvordan denne utilregnelige sygdom kan opføre sig.
Men det kan være svært.
Når ugeblade fortæller en historie om en scleroseramt, er det mange gange en historie 
om en person der har gennemgået en voldsom periode – eller en person som har ændret 
sit liv til noget helt næsten uvirkeligt eller det kan være en person som har lavet en unik 
præstation.
det er det som sælge ugeblade – det er det som læserne vil se (eller læse)
De ”gider ikke” bare høre om Jytte fra Vejle der har haft sclerose i 10 år, eller Sonja fra 
Frederiksberg der har 2 børn og en lille hund og har svært ved at nå det hele i 
dagligdagen, eller for den sags skyld historien om Ib der måtte stoppe med sit job som 
elektriker, og nu er igennem et forfærdeligt jobs afprøvningsforløb fordi man ikke vil give 
ham pension. De historier sælger ikke ugeblade.
Det gør historierne som er ekstreme.
Når man som familie sidder og læser historien om en scleroseramt som har besteget 
Mount Everest, løbet en maraton hver dag eller svømmet fra Esbjerg til England på 
halvanden time, så er det lidt svært for lille mig, fordi denne dejlige familie af godhed 
ringer til mig og siger måske skal du træne lidt hårdere, og lægge din kost helt om, eller 
drikke en liter oliven olie hver dag, fordi man har læst at den anden person har fået det 
bedre.
Det er svært at forklare – at vi er forskellige
Det er svært inde i mig, at forholde mig til – at måske skulle jeg også prøve osv osv.

http://www.sclerose.info/
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Kærlighed

Jeg mangler på ingen måde respekt for de scleroseramte der træner til løb, laver en 
kostplan der passer ind for dem, drikker oliven olie eller svømmer hurtigere end en 
færge. Det gør jeg virkelig ikke !
Og tro mig når jeg læser om det – så provokere det mig positivt – fordi jeg ved jeg måske 
godt kan gøre det lidt bedre, eller få kigget på kosten eller hvad det nu er.
Jeg ser det positivt – og jeg ved at hvad end det er – så er det sandheden for denne 
person – og der har jeg respekt for og accept af.
Problemet er – du kære scleroseramte, at det er ikke alle der har denne forståelse.
Det er ikke alle som ikke bliver NEGATIVT provokeret .. som føler .. jajaja – det er godt 
med dig.
Du kender ikke mit liv !
Nej – det gør man ikke – men på samme måde de ikke kender dit liv kender du ikke 
deres.

Det handler om accept og respekt for os i blandt.
Hvis vi ikke kan acceptere og forstå hinanden – hvordan pokker skal vi så tro andre ikke-
scleroseramte kan.

Lær af hinanden – nyd hinandens sejre – accepter os alle i blandt og vores forskellighed .

Respekter hinanden.

http://www.sclerose.info/
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http://www.msguiden.dk/


WWW.SCLEROSE.INFO 7

Følelses kaos

Når man bliver hængende i sine følelser.
Når man får sclerose rammer man en rutsjebane tur af følelser uden lige.
Man bliver kastet rundt – frem og tilbage, og man kan ikke hverken forstå, tro, 
forvirring, angst …
Det hele roder.
Det er helt normalt !..
Det ved vi gamle med sclerosen, og når man fortæller en ”ung” med sclerose dette –
en ny diagnosticeret – og man prøver at dele ud af sin erfaring, så virker det bare ikke.
Det er svært at forstå når man står der hvor det hele roder.

De fleste kommer videre og kommer igennem de fem faser – og kommer ud på den 
anden side, hvor man begynder at leve et almindeligt liv hvis man kan kalde det 
sådan.
Hvad der så sker er at man bliver kastet lidt frem og tilbage igen.
Selvom man er kommet igennem de 5 faser, så betyder det ikke at alt er godt og man 
er igennem, og nu bare skal se fremad.
Nææhhh… det betyder at man er kommet igennem det – men når der så er gået 1 år 
– eller 2 eller 3 måneder eller hvilken som helst tidsperiode – så sker der noget nyt i 
ens liv. Det behøver ikke være sclerose – det kan være alt muligt der sker i ens liv.
Man bliver smidt tilbage i faserne …

http://www.sclerose.info/
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Følelser

Og efter noget tid, efter år (for nogle sker det aldrig… for nogle sker det) så bliver man 
pludselig mere følelsesladet.
Man får både nemmere til tårer, eller man får mere temperament, hidsig … mere 
udsving.

De fleste lægger mærker til det … nogle få gør ikke rigtigt, men det er her det er vigtigt 
at ens pårørende er ærlige og ligefrem, også selvom det skaber diskusioner (altid, tag 
det op med lægen…!)
Det handle om kognition også … og det handler om følelsesmæssige udsving.

Nogen gange kommer man til at hænge fast i nogle følelser, og man kan ikke komme 
videre.
Sker det, at man over en længere periode sidder fast – er ked af det hele tiden uden 
rigtig at vide hvorfor, er bange, 

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 har 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.

Frivillig i Sclerose.info

http://www.sclerose.info/
mailto:kim@sclerose.info
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De 10000 ansigter – om pårørende

Siden 2013 har Sclerose.info portrætteret forskellige scleroseramte, for at vi hver I 
sær kan se, at vi ikke er alene I verden. Vi er ikke de eneste. Det er “mange” af os.
Samtidig har vi via historierne ville fortælle at sclerosen ikke tager hensyn hvem, 
alder, køn, stilling, osv osv.

NU – vil vi også gerne I gang med at portrættere vores pårørende
Halvdelen af sclerosen bæres ar vores pårørende

Derfor – er du pårørende og har lyst til at blive et af vores 10000 pårørende ansigter, 
så skriv til admin@sclerose.info

Eller skriv til Lisbeth Høgh eller Kim Gelser på Facebook gruppen

http://www.sclerose.info/
mailto:admin@sclerose.info
http://www.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: Nadia Kirk Laajab Hedegaard

Alder: 24
Bor i: Vanløse
Diagnose: CIS – fik den d. 13/4-2016
Behandling: Aubagio

Hvad var de 1. symptomer?:
Følelsesforstyrrelse under højre arm, vilde 
humørsvingninger (glæde, gråd og vrede)

Hvorfor har du valgt denne behandling?:
Det var den jeg blev tilbudt af den læge der gav mig diagnosen.

Tager du alternativ medicin eller behandling – hvorfor – hvad hjælper det dig?:
Nej det gør jeg ikke. For det føler jeg ikke jeg har brug for.

Hvor mange gange er du blevet scannet siden du fik din diagnose – og hvornår blev du sidst 
scannet?
Jeg er blevet scannet 3 gange siden diagnosen. Sidst jeg blev scannet var d. 27/6-2019

Hvad viste resultatet af sidste scanning? Viste der at du har haft nye attak, -hvis ja -mærker du så 
noget til dem i din dagligdag nu? 
Der var kommet nye ”pletter”, men jeg har ikke haft et attak og lægen ville ikke ændre noget.

Hvad er dit ynglings citat eller slogan?  
Jeg har et par stykker. 
” Do your best, forget the rest!”
"Hvis bare du har lidt humor, går det hele nok en dag" 
“If you love two people at the same time, choose the second one. Because if you truly loved the first 
one, you wouldn’t love another" 
"What doesn't kill you makes you stronger" 
"Be yourself, everybody else is taken" 
Hvad lavede du inden diagnosen-og hvad laver du nu/også gerne fritidsinteresser?
Jeg var lige startet på HF i 2015, men måtte stoppe efter 3 uger grundet føleforstyrrelser i arme og 
ben

Nadia Kirk Laajab Hedegaard

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

Har du ændret dig efter diagnosen og på hvilken måde?
Ja lidt har jeg. Lige i starten var jeg meget ensom, skønt jeg havde 
nogle gode veninder og familie at støtte mig til.  Men jeg er kommet 
over på den anden side og føler jeg er den samme som dengang, bare 
med lidt ekstra i bagagen.

Har du temperament… og hvad gør det for dig – både positivt og 
negativt?
Ja en lille smule. Haha. Men kun over for min familie. Tror ikke den 
rigtig gør noget ved mig.

Hvordan er du som person og menneske i dag?
Jeg vil sige jeg er som jeg altid har været. Glad, grinende og smilende, 
en lille smule generet, men generelt bare glad. Dog er jeg også ret 
følsom, kan blive ensom og ked af det uden grund nogle gange og så 
har jeg lidt temperament over for de tætteste. Men bare mest en glad 
og smilende pige/ung kvinde

Hvad gør dig glad?
Der skal faktisk der ikke meget til at gøre mig glad. Hehe. Bare det at 
være sammen med dem jeg elsker, hygge med veninder eller min 
kæreste, tage ud og spise, i biografen og teateret er noget af det 
bedste jeg ved.

Hvad gør dig vred?
Uuuuh. Når folk lyver for mig, tingene ikke lige går som jeg vil have 
det eller når veninder, kæresten eller familie skuffer mig gang på 
gang, så bliver jeg vred i sidste ende.

Hvordan fik du fortalt din nærmeste familie og øvrige omgangskreds 
du havde sclerose?
Min mor var med på Rigshospitalet da jeg fik min diagnose. Ellers 
skrev jeg til nogle veninder og familie og offentliggjorde det på 
Facebook så det ligesom var ude.

Hvordan reagerede din nærmeste familie og omgangskreds på at du 
havde fået sclerose og hvordan tackler de det i dag?
Hun har selv MS, så hun var den stærke moder der vidste hvordan 
jeg havde det og var klar til trøst. Mine veninder var støttende og 
det samme var venner og familie på Facebook. Da sclerose ikke er ukendt i familien blev der ikke sagt 
så meget. Og jeg mærker ikke noget til det, så de tackler de fint.

Oplevede du at der var nogen der vendte dig ryggen eller fravalgte dig til specielle arrangementer,-
hvis ja,- hvordan taklede du så det?
Nej det har jeg ikke mærket noget til. Jeg har selv sagt farvel til nogle i begyndelsen, fordi jeg havde 
brug for mennesker omkring mig jeg kunne stole på og ville være der for mig.

Hader du din sclerose?
Nej jeg hader den ikke. Jeg har jo ”kun” CIS og mærker ikke nærmest intet til den. Men fordi min mor 
har den, og jeg kan se hvordan hendes liv har udviklet sig, er jeg ikke så bange eller hader det.

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

Hvad er det værste symptom eller bivirkning ved din 
sclerose? Og hvordan påvirker det din hverdag?
Jeg mærker ikke til min sclerose. Men i begyndelsen da jeg 
opdagede den var den største bivirkning gråden. Jeg græd 
over INGENTING! Jeg var f.eks. inde og se Cirkusrevyen med 
en veninde. Bare det at den begyndte fik mig til at stortude. 
Det var nogle forfærdelige måneder. 

Lever du efter sclerose principperne? 
Og kan du mærke en forskel på før og efter?
Jeg ved ikke hvad sclerose principperne er, så det ved jeg ikke.

Har din sclerose givet dig af gode oplevelser? - hvilke?
Ja, den har givet mig mulighed for at komme på unge-
weekend eller sportskamp, så jeg får oplevet noget. 
Nu er det så ikke grundet min CIS, men min mors, at vi 
hvert år siden 2001 har været i Dronningens Ferieby. 
Jeg ELSKER at være der og vil slet ikke være det foruden.

Hvordan har du det med træning? Kan du mærke en 
positiv effekt, eller føler du det er et nødvendigt onde?
Jeg træner ikke.

Livet har så mange farver….hvad var din farve før du fik sclerose og hvad er den nu?
Uuuuh før var det nok lidt brunt, nu vil jeg sige det er mere gult.

Hvad er din holdning til den måde politikkerne ser på 
”os scleroseramte”?
Jeg ved ikke hvordan politikkerne ser på os, men er 
sikker på at det som ALLE andre er med uvidende øjne.

Har du et godt råd til ny diagnosticerede?
Selvom det sikkert er svært at tro, så er det okay. 
Nogle har det svært, nogle mærker det slet ikke, 
men lige meget hvad er det okay. 

Har du et godt råd til os andre med sclerose?
Ikke specielt. Do your best, forget the rest!

Hvor er du om 5 år?
Forhåbentlig i eget hjem med mand, arbejde og barn/børn. 
Og har det som jeg har det i dag. 

Hvad er din største drøm?
Lige nu er det faktisk at blive mor.

Slutteligt fortæl lidt om dig selv og dit liv indtil nu?
Jeg blev færdig med HF sidste år, og nu er jeg ved at uddanne mig til kontorassistent. Har lige fået 
mig en super sød kæreste og har det ellers godt.

http://www.sclerose.info/
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Ophedet debat I Facebookgruppen

Facebookgruppen

Efter et indlæg fra Casper Mikkelsen som kommer nedenfor 
– er der opstået debat, og også lidt ophedet debat:

Hej allesammen,
Jeg fik konstateret sclerose i foråret 2013. For ca 3 år siden skulle 
jeg i forbindelse med mit akut til massør formentlig grundet uheldig 
arbejdsstilling. Jeg fik en tid hos en massør, der tilfældigvis også var 
uddannet i Body SDS. Ad omveje faldt snakken på, at jeg havde 
sclerose. Han fortalte om en underviser, han havde haft vist i 
forbindelse med Body SDS-uddannelsen, som anså MS og andre 
sygdomme som værende et psykosymatisk symptom på et over-
belastet centralnervesystem. At sygdommen så at sige i højere 
grad er et symptom frem for en sygdom i sig selv. Eller sagt på en 
anden måde - at sygdommen var en konsekvens af mentale 
kvababbelser og ikke omvendt. Han gav mig vedhæftede billede fra en bog, der gennemgik en 
masse forskellige sygdomme. Mine spørgsmål til jer er:

1) Er der nogen, der har hørt om dette andetsteds?
2) Findes der forskning, der undersøger eller måske ligefrem knytter udvikling af MS til folks 
psykiske tilstand?
Før I kommenterer, skal jeg understrege, at jeg hverken er for eller imod dette syn på sygdommen, 
men jeg er interesseret i den åbenlyse sammenhæng mellem krop og sind. Opbyggelige indlæg 
modtages derfor med kyshånd.
Mvh. Casper

Der kom mange indlæg, og der var en del kommentarer lige på kanten af det acceptable, fordi at 
det meget hurtigt blev om folks ro og følelser mere end et Casper egentlig spurgte om.
Jeg spurgte Casper om jeg må bruge hans indlæg til at skrive en artikel for jeg synes det er vigtigt 
igen, og igen – at påpege et par ting.

for det første – så skal vi huske på at vi er 15000 er har sclerose i danmark og vi er 15000 forskellige 
mennesker. Noget virker for nogle anet gør ikke. 
Vi SKAL have respekt for andres holdninger og ideer, også selvom vi ikke er enige.
Debat er super godt … men tonen SKAL holdes – ikke noget med at sige til andre – skrive til andre … 
tag dig sammen – og det er løgn osv. osv.
Respekter andres holdninger ! Du kan augmentere for dine gene holdninger – det er fint – det er 
god debat.

En anden ting, og som jeg faktisk også kommenterede på ved Caspers indlæg er mangel på 
undersøgelser når det drejer sig om enhver form for alternativ, om det er tanker eller behandling.
Der bliver simpelthen ikke lavet undersøgelser eller studier de hverken påviser eller afviser, eller 
bare i det mindste indikere.
ALT for mange gange handler det om at man har afprøvet på en eller et par stykker eller måske 10 
– og det virker det hele

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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Ophedet debat I Facebookgruppen

Eller man har en ide eller en illusion, og det kan være gode og super spændende – men der 
mangler ordentlig dokumentation. Der mangler undersøgelse og studier !!
Det at lave en undersøgelse eller et studie, det koster penge, og det kræver ressourcer 
(hænder, arbejde, timer) – og mange gange er det mere teorier der arbejdes med, hvilket 
kan være svært at lave studie på.
Samtidig så er der jo stor forskel på os scleroseramte hvilket gør de endnu mere besværligt.
Det er derfor at det kaldes alternativt eller alternative behandlinger eller ideer.
Det alternative består i at – det vejes op imod de medicinske behandlinger som tilbydes på 
hospitalerne / Klinikkerne.
Medicinal industrien er underlagt utrolig mange regler og love, og for at en medicin bliver godkendt 
til behandling af sclerose, skal den igennem studier – og det tager mange gange år fra man starter 
et studie til produktet frigives og sælges.
Mange mener at de behandlinger der findes er for dyre – men betragtet, så ligger der millioner a 
kroner i forskning før et produktet kan begynde med studier som ligeledes koster millioner.
Det er noget der er svært at tænke over fordi man jo alle gerne vil tro – at medicin og doktorer er 
et kald om at hjælpe – hvilket det er. Men ligesom en doktor skal have løn skal et firma tjene 
penge.
Sådan er det også for de firmaer der laver alternativ medicin. De skal tjene penge – ellers kan de 
hverken have ansatte eller udvikle ny medicin.
Men hele den snak om penge er en helt anden.

Problemet er og bliver – at der er for lidt undersøgelse eller studier i og omkring alternativ medicin, 
behandling eller andre alternative ideer.
De bygger for meget på holdninger og tro … og det virker på nogle, for mig osv. osv.

En lille forening som Sclerose.info – vi vil i fremtiden prøve at hjælpe med at lave undersøgelser, 
simpelthen fordi vores primære mål er at hjælpe os scleroseramte til et bedre liv.
Omvendt – så er det også en af vores opgaver at sørge for at du som scleroseramt ikke bliver 
vildledt og ”snydt”

Kan du huske hvordan debatten om borelia kørte. Hvordan der nærmest dagligt var links til diverse 
læger, klinikker, artikler mm indtil at DR viste i en TV udsendelse at det hele var snyd om bedrag.
At det hele handlede om at suge så mange penge ud af de kroniske syge – i vores tilfælde os med 
sclerose.

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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Ophedet debat I Facebookgruppen

Og man må aldrig glemme – at fordi vi nu er scleroseramte – så tilhøre vi en gruppe af 
mennesker der er lidt desperate. Det er vi virkelig.
vi lytter … og vi læser … og der er ingen end os der ønsker mere at der findes en kur imod 
sclerose. En løsning.

Fordi det etablerede system ikke har løsningen – bliver vi automatisk mere lydhøre overfor det 
alternative. Det er helt logisk

Uanset hvad der kommer af råd, behandling eller lignende, vil vores råd til dig altid være. Snak med 
din læge på din klinik.
Din læge vil dig det bedste – stol på det. Din læge har studeret i mange år og har en masse erfaring. 
LYT.
Jo mere information du har om sygdommen og behandlinger – jo bedre en dialog kan du tage med 
din læge.

Søg din information og inspiration på vores hjemmeside sclerose.info eller i vores gruppe på 
Facebook – eller på den anden forening Sceroseforeningens hjemmeside 

Som vi i admin hyppigt har snakket om, så handler det jo også om at bruge sin sunde fornuft.
Tænk … ja for pokker vi skal alle håbe og tro på at der er andet der hjælper og håbe på en løsning, 
men brug din sunde fornuft – og brug dit netværk og spørg andre før du prøver nye alternative 
ting.

// Admin

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

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