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Its begining to look a lot like christmas …

Så er det juletid … december er her … bliver det en hvid jul ?
.. Og lige efter julen kommer nytåret

Her hvor vi er i december lige nu – der plejer jeg at se tilbage på året der er gået og jeg kigger på året der 
kommer.
Jeg har håb, ønsker for 2020 – og jeg vil prøve at nå og indfri de ideer og mål som jeg sætter.

Jeg sætter mål fordi jeg gerne vil måle mig selv, jeg sætter ikke mål for at presse mig selv, jeg sætter ikke mål 
for at bebrejde mig selv hvis jeg ikke når det. Jeg sætter mål fordi at det er for nemt ikke at gøre det.
Jeg prøver at nå dem – jeg laver delmål og så tilretter jeg efterfølgende. 
Men vi gør det vel alle forskelligt.

Julen kommer – og med jul risiko for stress og for meget at spise, og det sjove er jo at nu julen er ovre for vi 
et par dage og så er det tid til krudt … for meget mad … og afslutningen på 2019… og velkommen til 2020.

Jeg vil gerne ønske alle en rigtig god jul og et sygdomsfrit og fantastisk 2020

Kim 

Forord
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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
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Jul 2019

Julen er over os – og nytåret følger lige efter .
Den store højtid på året.

Den tid vi alle elsker – og vi som scleroseramte skal passe en lille smule på.
Men … julen … og nytåret … den dejlige tid  det er en pragtfuld periode, men det 
er også en tid hvor man som scleroseramt bliver nød til at passe på.

Vi skriver om det hvert eneste år – og hvert eneste år er der ”mange” der 
oplever problemer, men jeg synes nu de er blevet bedre de sidste år.

Det er en glædens tid … men HUSK … det SKAL også være en egoistisk tid for 
dig… prøv at være det, også selvom det lyder slemt, men det er for alle skyld 
man skal være der.

Her er et par råd som man bør tænke på;

Husk at nyd den dejlige tid med familie og venner, men samtidig skal du huske 
på hvor meget energi og ressourcer du har 

Nu det jul igen og nu er det jul igen… julen varer ….

http://www.sclerose.info/
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Jul 2018

MAD er dejligt … men tung julemad har det med at alle mennesker bliver sløve 
og   oppustede. Som scleroseramt bliver vi endnu mere mærket af den tunge 
mad, og   hvis du ikke passer på kan du ende med at din fordøjelse eller mangel 
på samme   kan komme til at ødelægge dage for dig 

Spiritus … julen og især nytåret og jo tiden hvor der skal nydes og drikkes. Husk 
at   din balance måske ikke er for god eller at spiritus kan påvirke dig voldsomt. 
Man behøver ikke drikke meget for at have det sjovt – gammel kliche men sand 

Fyrværkeri … er smukt. Men det kan ses så meget tydeligere med afstand eller 
indenfor. Man behøver ikke at skulle antænde det. 

HUSK – at tage et par afslapninger ... måske endda slumre lidt. Det er der intet 
galt   i, og alle vil have forståelse for det – og det giver dig muligheden for at 
nyde tiden   bedre 

KULDE – kan have en grim påvirkning for mange med sclerose. Man bliver stiv   
benet og det gør ondt i led og sener. Klæd dig ordentligt på. 

IS på vejen og fortov …. Pas nu på !! ·         

NYD julen og nytåret jo mere du lige huske et par råd – jo mere har du mulighed    
for at nyde hele højtiden

http://www.sclerose.info/


WWW.SCLEROSE.INFO6

Accept af min sclerose

Facebookgruppen

Accept af sclerose ?!?!?!?!

I forlængelse af et indlæg i Facebook gruppen om ”Hvordan man acceptere sin sclerose –
og spørgsmål til hvordan vi som scleroseramte har accepteret denne, stillet af en ny 
diagnosticeret – kan jeg ikke lade være med at gribe tastaturet og fluks skrive.

Det spørgsmål beviste hvor s6or forskel der er på os scleroseramte – det viser hvordan vi 
hver i sær fortolker .. Accept.

Dette er hvad der står i ordbogen:
*det at godkende eller sige ja til noget
*det at regne nogen eller noget for god(t) nok; det at affinde sig med noget (trods evt. 
dårlige sider)

Jeg er en positiv person – så for mig der ”affinder jeg mig” med sclerosen.
For mig er sclerose ”EN TILSTAND” – og det er noget der kommer og går … det er noget 
der påvirker mig i en kortere periode – noget der kan påvirke mig (symptomer) for altid  
… men jeg lader IKKE sclerosen styre mig.
Jeg vil ikke bliver sur og vred på sclerosen fordi jeg bliver påvirket – simpelthen fordi jeg 
kan ikke ændre det. Det er spil af tid og energi at blive sur – at blive bitter, vred, hade 
sclerosen. Når noget sker i ens liv man IKKE kan ændre … så gælder det om at man ikke 
lader dette overskygge ens liv.

Jeg ser sådan på det – at hvis jeg arbejder MED sclerosen – med min tilstand (som 
sclerosen er) og IKKE IMOD den – så kan jeg acceptere det.
Jeg ved fra mig selv, og fra så utrolig mange andre scleroseramte jeg har betragtet udefra, 
at hvis man tager kampen op imod sclerosen – så taber man !

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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Accept af in sclerose

Facebookgruppen

Det betyder ikke at jeg bare lader stå til … at jeg ikke gør noget.
Jeg er utrolig opmærksom på mange forhold jeg VED kan forværre min sclerose.
- stress ! Jeg tillader ikke at blive stresset !. Stress er en af mine største fjender hvis ikke 
den største. 

Min definition på stress er – alt det man ikke når eller kan nå.
Det er de der bange tanker og anelser man har liggende i baghovedet, dem så ligger og 
skubber til en og som gør man bliver stresset (uvisheden, hvad nu, bange, frygt for 
fremtiden osv. osv.). Jeg tager de tanker frem og arbejder med dem – og kommer til 
accept af at ”jeg kan ikke ændre det” eller ”ingen kender fremtiden” eller ”hvis jeg 
arbejder med mig selv positivt, har jeg gjort hvad jeg kunne”
Jeg har travlt eller kan have travlt, men det er ikke stress ! Og jeg vil ikke lade travlhed 
eller få så travlt at det overskygger mit fokus.

- Jeg ved at jeg skal være positiv og forblive positiv – derfor arbejder jeg med mig selv 
konstant for at forblive positiv. Jeg øver mig – jeg træner i det.

- Jeg ved der er nogle ting jeg ikke kan spise, eller som jeg bliver dårlig af – noget min 
fordøjelse ikke er glad for – så det spiser jeg ikke!
Der er andre ting jeg bør spise og som hjælper på mit energiniveau – det spiser jeg eller 
prøver at gøre uanset jeg elsker det eller ej.

- Jeg ved – fordi jeg har fået sclerose – at livet er for kort … så jeg prøver at leve livet hver 
dag. Jeg bruger ikke tid på ting eller mennesker der har en negativ effekt eller energi på 
mig.

- Jeg planlægger fremtiden som alle mennesker gør – men jeg VED at det kun er en 
skitse, det er kun ønsker og drømme. Jeg tror på det og arbejder henimod det, men jeg 
VED at det kan ændre sig. Og samtidig så ved jeg at sådan er det for alle mennesker – du 
ved ikke hvad der sker i morgen – selvom ”mange” lever i falsk tryghed 

- Jeg fysisk træner. Uanset hvor jeg er og hvordan jeg har det – så træner jeg. Også 
selvom det er lidt. Også selvom jeg næsten ikke kan. Jeg VED at det hjælper. Ikke kun 
fysisk, men også psykologisk

- Jeg arbejder meget på at være i balance med mig selv. DET er IKKE nemt.
Det er især dem der er lige omkring mig, familie og venner osv., så DESVÆRRE kommer til 
at føle de dage jeg har det mindre godt, at min lunte er kortere end normalt. Jeg prøver 
virkelig at fordi jeg har det dårligt fysisk eller psykisk – at dette IKKE bliver for slemt. 

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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Accept af min sclerose

Facebookgruppen

Det er ”så nemt” for os gamle at betragte de ny-diagnosticerede og give gode råd.
Vi har været der, vi er igennem de faser man møder, og har været igennem dem flere 
gange, at vi VED hvor de forskellige fald grupper er. Men vi er forskellige og der er ikke 2 
der er ens, så alt i alt er det mange gode forskellige gode råd, som nogen nikker 
genkendende til imens andre ryster på hovedet.*

Man SKAL lære af ens egne fejl. Men man kan HÅBE at når vi gamle deler ud af vores 
erfaringer, så bliver det nemmere for de nye.

Alle skal ud på rejsen at komme videre med diagnosen sclerose, hvordan vi gør er 
individuelt – men alle vi gamle mener det godt når vi deler ud af vores erfaring.

Læs artiklen Hvordan man kommer videre efter diagnosen – de fem faser på 
Sclerose.infos hjemmeside – eller her senere i bladet
http://sclerose.info/hvordan-kommer-du-videre-med-sclerose-de-fem-faser/

Og – lad os endelig blive ved med denne debat – for det hjælper de nye, men de hjælper 
også os de gamle fordi vi får kigget på vores egen situation og der hvor vi er nu. 

// Kim

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
http://sclerose.info/hvordan-kommer-du-videre-med-sclerose-de-fem-faser/
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Hvordan kommer man videre med sclerosen – De fem faser

Hvordan kommer du videre med sclerose…. ? … De fem faser !

”5 trins raketten eller hvordan man kommer videre med multipel sclerose diagnosen.
Når noget så voldsomt som MS rammer et menneske rives det ud af sin vante 
tilværelse. Det kan føles som om ens krop og helbred, ens beskæftigelse, relationer og 
værdier, det man tror på - ja selv ens identitet slås i stykker af det slag livet giver én. Fra 
at være midt i sin dagligdag er man kastet ud i ingenmandsland, hjælpeløst prisgivet 
denne overmagt, hvor alt hvad man sanser og samler udover sine symptomer er alt det 
der var som ikke er mere. Det er et chok for krop og sjæl pludselig at befinde sig i et 
vakuum, et tomrum uden noget at orientere sig eller gribe efter, et frit fald der ikke 
stopper igen.
I denne situation skal den ramte stadig forholde sig til sit ”liv” som ikke venter af den 
grund og sine omgivelser, hvilket er en umulighed i den tilstand. En gennemgribende 
reaktionsproces er i gang, forskellig fra individ til individ. Nogle overreagerer, andre 
undertrykker deres reaktion og andre igen reagerer naturligt på dette traumatiske tab 
de har lidt og deres frygt for fremtiden. Her er det så at alle ønsker at man skal se 
situationen i øjnene og se at komme videre med livet. Det virker som om at de andre 
stadig har deres behov og ønsker som skal opfyldes, forventningerne og kravene 
kommer hurtigt igen når de ser at man har overlevet og nok bare trænger til at komme 
ud, få snakket om tingene og kommet til hægterne. Faktisk skal man det samme som 
før, nu er der bare sclerosen oveni der skal klares. Men den går bare ikke. Man finder 
selv hurtigt ud af at hvis man fortsætter som før så bliver det værre.
Her er det utroligt vigtigt at anerkende at dette tab af livet som noget trygt og rart man 
regnede med og stolede på ville fortsætte, at det udløser en kraftig sorgproces som 
nødvendigvis skal gennemleves inden man er klar til at genoptage sit liv som det nu er. 
Det er ikke til at komme i gang med disse udfordringer før end chokket og frygten har 
lagt sig, sorgen over det mistede er brændt ud og tabet accepteret helt og fuldt. Men 
for overhovedet at komme i gang med denne proces er det vitalt at forstå, gerne med 
hjælp af gode venner eller en psykolog/psykoterapeut, hvor man er henne i forløbet 
lige nu og få et nyt perspektiv som er på afstand af den overvældede reaktionstilstand.

10
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Hvordan kommer man videre med sclerosen – De fem faser

Der er 5 faser i alle tabsprocesser og så længe en person ikke kan forstå hvad det er der 
foregår, altså hvad det er for en situation man befinder sig i og hvad denne kræver af 
én, eller erkender sin nuværende reaktion, så er det nemt at hænge fast i en fase ved at 
forsøge at undgå det der føles for svært at tackle alene, nemlig selve sorgen. Der kan 
være flere grunde til at prøve at undgå sorgen, fortvivlelsens smerte og isolationen. 
Måske er man vant til at vise sig som den stærke og tage ansvar for andre og tør derfor 
ikke miste kontrollen følelsesmæssigt, eller man er vant til ikke at få omsorg eller blive 
domineret og derfor nægter at vise ”svaghed,” være sårbar og ked af det åbenlyst som 
voksen. Den overdrevne reaktion kommer når der i forvejen er sår på sjælen der har 
været undertrykt og nu bryder frem af dette tab. Ellers er årsagerne til reaktionen den 
samme som for den førnævnte, ubevidst vælges nu blot den modsatte ekstrem. Hvis 
der derimod er en sund og naturlig respons på chokket, altså en sorgproces der 
udfolder sig frit så længe den varer, så vil man relativt hurtigt kunne bevæge sig ud i en 
accept af det skete og kunne lære at komme videre og leve med de fysiske 
begrænsninger og de nye vilkår. Herunder følger en beskrivelse af ”5 trins raketten” og 
den enkelte ramte kan så mærke, føle og tænke efter om en af beskrivelserne passer på 
det man netop er midt i og personligt gennemgår lige nu. Men også de der er kommet 
videre kan stoppe op og se hvor de selv sad fast og hvor det nemmere gled videre til 
næste proces.

Fase 1) Chokket. 
Livet føles ødelagt, i ruiner og det er nemt at prøve at overbevise sig selv om at det ikke 
er virkelighed, men bare et mareridt som pludselig slutter og alt er igen som før. Man 
tager simpelt hen ikke det ind som andre siger til én, men gemmer som strudsen sit 
hoved i sandet og tænker ”det sker ikke, det her.” Det er barnet i os, den uansvarlige, 
der prøver overmagten af for at se om det kan lade sig gøre at få ting til at forsvinde 
ved at lukke øjnene for dem, benægte deres eksistens. ”Måske hvis jeg ikke kan se det, 
kan det heller ikke se mig.”

Fase 2) Kontroltabet.
Når det går op for én at det ikke nytter at benægte det tab 
der er sket følger det at man bliver fuldstændig ude af sig 
selv af raseri. Selvkontrollen ryger en tur og man er i 
vredens vold. Logikken i dette er at overmagtens styrke 
skal prøves af, for måske er det alligevel muligt at skræmme, 
overmande eller ødelægge fjenden. Det er igen en naturlig, 
barnlig afmagtsreaktion på at få det modsatte af det man 
ønsker som er omsorg og kærlighed. ”Hva´ fanden bilder 
tilværelsen sig egentligt ind?” Det skal i hvert fald ikke 
hedde sig at man ikke gjorde modstand.

Fase 3) Forhandlingen.
På et tidspunkt indser man at ens rasen ingen som helst indflydelse på overmagten som 
jo er usynlig og det eneste man finder er sin egen udmattelse. Ens næste skridt er 
dernæst af mere strategisk natur, en tillært manipulering af den stærkere, men måske 
ikke smartere end en selv. Man begynder at forhandle med skæbnen og prøver alt for 
at finde vej til dens hjerte og blødgøre den. Man ydmyger sig selv, bønfalder og lover alt 
for at omvende eller bare formilde den ukendte autoritet til at gøre tingene bedre for 
én eller få bare lidt tilbage af det mistede.

11
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Hvordan kommer man videre med sclerosen – De fem faser

Fase 4) Håbløsheden. 
Dernæst erkender man at selv denne strategi ingen vegne fører og at alle kortene er 
spillet. Der er spillet fallit og nu overtager håbløsheden da der ingen hjælp er at hente 
nogen steder overfor dette onde. Man opgiver kampen og modstanden og henfalder 
derefter til tomhed eller depression, går følelsesmæssigt og mentalt i stå og sætter livet 
på vågeblus. Det er den tredje mulighed et individ har for at prøve at undgå fare, når 
både flugt og modangreb ikke kan bruges. Der er ikke tale om accept af situationen da 
den barnlige ubevidste strategi går ud på at forsvinde fra farezonen ved på forhånd at 
være så død at intet længere kan røre én.

Fase 5) Accepten. 
Først når selv den opgivende offerrolle forstås som en udsættelse og et forsøg på at 
slippe for at være ramt for alvor kommer accepten og overtager scenen. Når dette sker 
for én – som et fravær af alle anstrengelser for at undgå smerten – kommer det tit som 
en overraskelse at man nu er helt afslappet og rolig overfor situationen og samtidig 
føles den fulde effekt af tabet meget lettere at bære end man kunne forestille sig. 

Det er ikke fordi sorgen ikke er stor, men fordi ens livskraft ikke er bundet op i frygt og 
undvigereaktioner er man klar til at gå med stormen i stedet for imod den og en følelse 
af at blive båret gennem følelsesstormen opstår og relativt snart er man klar til næste 
skridt: At begynde at fordøje sin ublide medfart og forstå og udtrykke med ord og 
følelser hvad der er sket, både det der er mistet og det der er kommet i stedet. Dette 
nye perspektiv er starten på den anden proces som skal til for at overkomme tabet.
Denne proces handler om at omdefinere sit liv i lyset af det skete, finde nye 
holdepunkter og værdier, hvor de gamle var og ny identitet, ny mening med tilværelsen 
og nyt ståsted i livet som matcher den person man er nu både fysisk og psykisk. Det er 
essentielt, meget omhyggeligt at vælge netop de elementer der skal danne platform for 
i tryghed og balance med omgivelserne at skabe netop det liv der passer én og passer til 
én, således at det der var ulykkeligt kan ende med at blive vendt til større livskvalitet 
skabt af ens livserfaring, livsvilje og en akut fornemmelse af at livet er en kostbar gave 
som kræver at man siger JA til det. Det kan kræve at man må afvise ting, vaner og 
mennesker i sit liv som fastholder én i den gamle måde at leve livet på som er skadelig 
for én nu, og hvis det er for svært både at få startet på ny og samtidig holde sig fri af 
fortidens spøgelser, både udenfor og indeni en selv, sårbar som man er, så kan det 
være nødvendigt med professionel støtte til et selvudviklingsforløb, hvor man hele 
tiden fastholdes på ens sande værdier og det mål man har med tilværelsen.

// Admin
(af Terapeut Søren Beejo Hansen)
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Hjælp Sclerose.info

Hjælp til Sclerose.infos PDF blad – det blad du læser lige nu  !!

Vi vil gerne gøre vores PDF bedre – gøre det endnu mere interessant.

Kunne du tænke dig at blive indblandet ?

Det kan være alt fra redaktion, skrive, samle information, korrektion mm.*

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

Du hjælper ikke kun Sclerose.info – du hjælper os scleroseramte – du hjælper dig selv, 
scleroseramt eller pårørende

Du kan også skrive til admin@scleroe.info

13
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Året der gik, og året der kommer– af Deanie Mofjeld

Året der gik:
2019 startede med at fejre, vores søn Maxmilian´s 1. års fødselsdag. 
Fødselsdagen var fredag den 18. januar, som begyndte med stress fra morgenstunden. Der var alt 
for mange ting der skulle planlægges og gøres klar, inden gæsternes ankomst. Det skal lige siges at 
jeg selvfølgelig fik hjælp af min kæreste, samt af mine svigerforældre som også kom og hjalp til.
Jeg har tidligere beskrevet, at min kognitive hjerne ikke fungere så godt blandt mange mennesker 
og larm. Jeg bliver stresset og forvirret over selv det mindste og især hvis der bliver lavet om på de 
planer jeg har lagt for dagen. Jeg fik et vredesudbrud over en situation der opstod, hvor jeg troede 
at der blev lavet om på mine planer. Det var dog ikke tilfældet her, men jeg reagerer ofte prompte, 
hvis jeg føler mig stresset og kommer hurtigt ud af fatning.
Dagen forløb ikke helt fejlfrit, men det var nu alligevel en hyggelig dag og jeg tænker, det kunne 
have gået meget værre. Så jeg er glad og taknemmelig over at jeg kunne være med til at fejre min 
søns fødselsdag, uden attak eller det, en meget stresset dag kan føre til.

2019 har været et attak frit år, trods stresset der fører med til at være mor. Jeg er alene med min 
søn Maxmilian i en uge, hver anden uge, da min kæreste arbejder udenbys. Der bliver ofte spurgt til 
hvad jeg får min hverdag til at gå med og det er meget svært at svare på, da den ene dag tager den 
anden, men en almindelig hverdag, alene med min søn, kan se således ud:
Kl. 07.00 - Maxmilian vågner, rejser sig og vil op i min seng (han sover i en tremmeseng helt op 
af vores seng). Jeg tager ham op i min seng og vi ligger og putter indtil han endeligt vil op.
Kl. 07.30 - Jeg vaske ham, giver ham tør numse, børster hans tænder og giver ham tøj på.
Kl. 08.00 - Jeg laver havregrød og vi hygger om bordet sammen.
Kl. 08.30 - Jeg tørrer Maxmilian af og smører hans madpakke.
Kl. 08.45 - Jeg fanger ham, (da han allerede er i fuldt sving med at lege, kan det godt tage lidt 
tid) og giver ham sko og jakke på, og så kører vi til vuggestuen.

Deanie Mofjeld

http://www.sclerose.info/
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Året der gik, og året der kommer– af Deanie Mofjeld

Kl. 09.00 - Han bliver afleveret i vuggestuen.
Kl. 09.30 - Jeg rydder op og gør rent efter morgenmaden, samt rydder op i stuen og køkkenet 
for legetøj osv. fra dagen forinden.
Kl. 11.00 - Sover jeg til middag.
Kl. 12.00 - Står jeg op og spiser frokost.
Kl. 13.00 - Vasker op og rydder op efter frokost.
Kl. 13.30 - Børster jeg tænder og ordner mig (Hvis energien er til det, tager jeg et længere bad).
Kl. 14.30 - Finder jeg tøj frem til Maxmilian og mig selv til dagen derefter, samt at jeg gør klar til 
at vi skal i seng om aftenen. Derefter gør jeg klat til at hente Maxmilian i vuggestuen.
Kl. 15.00 - Henter jeg Maxmilian.
Kl. 15.30 - Er vi hjemme igen.
Kl. 15.45 - Gør jeg hans madkasse og drikkedunk klar til næste dag osv.
Kl. 16.00 - Leger, fjoller eller danser jeg med Maxmilian og hvad vi ellers finder på.
Kl. 17.00 - Laver jeg aftensmad og rydder op efter maden løbende.
Kl. 17.30 - Spiser vi aftensmad.
Kl. 18.00 - Underholder jeg Maxmilian med diverse lærerige ting eller læser for ham.
Kl. 18.45 - Går vi op og børster hans tænder og gør ham klar til at sove.
Kl. 19.00 - Putter ham og siger godnat.
Kl. 19.30 - Rydder jeg op efter aftensmaden.
Kl. 20.00 - Gør jeg klar til næste dags morgenmad, læser nyheder, samt hvad der ellers er 
energi til.
Kl. 21.00 - Børster jeg tænder og gør klar til at gå i seng.
Kl. 21.30 - Godnat og sov godt.

Som i kan se er min hverdag rimelig hektisk, triviel og ensformigt, men jeg prøver dog alt på, at 
være positiv og se på andre af livets aspekter, samt glæder. Der er jo en mening med alt og ved at 
være positiv tiltrækker man det positive og man vinder til sidst. 
De ting der så ikke bliver gjort såsom tøjvask, rengøring osv. bliver gjort i ugen hvor min kæreste er 
hjemme, så den uge er også rimelig besat, men der skal jo også være tid til overs til at pleje 
familien.

http://www.sclerose.info/
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Året der gik, og året der kommer– af Deanie Mofjeld

Det gik endeligt op for mig i marts måned, at jeg ikke længere ville kunne varetage et arbejde og da
mit ressourceforløb ville ophøre i april, gik jeg derfor med til at søge en førtidspension. Processen 
blev egentligt meget kort, da de allerede havde hele min journal, papirer fra Haslev og Neurolog 
liggende, så der blev kun indhentet lægeerklæring, foretaget en ADL, samt en MR-skanning af 
hoved, nakke, samt rygsøjle hele vejen ned, den 26. marts 2019, som der heldigvis ikke var nogle 
ændringer på.

Jeg fik tilkendt min førtidspension i august måned med opstart 1. september, så år 2019 har været 
året hvor jeg gik fra ressourceforløb over til førtidspension, det har været en kæmpe og uventet 
byrde som lå og tærede i underbevidstheden. Nu er der ro på det felt, men så kom den gensidige 
forsørgerpligt og ødelagde det hele.
Ikke nok med, at man er blevet syg og skal bøde for, at man ikke længere kan varetage et arbejde, 
ikke har nogle kollegaer eller noget tilhørsforhold til noget sted. Så føler man sig værdiløs over at 
man ikke har råd til, at få hverdagen til at hænge sammen, samt at det er totalt ydmygende, at man 
skal spørge sin kæreste om penge. 
Det syntes jeg personligt er flovt, samt at det får mig til at føle mig lidt værdiløs. Nå men heldigvis 
så er jeg sikker på, at det hele nok skal løse sig (på den ene eller den anden måde), for der er jo en 
mening med alt og man er aldrig for gammel til at tage ved lære og jeg skal nok lære af det her, at 
give lidt slip på kontrollen og kunne turde overgive den til andre.
Jeg fik foretaget endnu en MR-skanning af hoved, nakke, samt rygsøjle hele vejen ned, den 9. maj, 
da jeg har valgt at gå fra Tysabri over til Ocrevus, som jeg fik 1. dosis af i august måned og 2. dosis i 
september.
Indtil videre er jeg ikke helt fan af Ocrevus, da jeg fik, blister i munden og halsen, ca. 1. måned efter 
2. dosis, samt hoste og kløe i halsen. Jeg er blevet tjekket for Herpes, Helvedesild og Streptokokker 
og alle prøver var negative. Jeg var dog senere til hals/næse/øre læge som gav mig penicillin mod 
betændelse i halsen, som ikke virkede. Det i halsen er dog forsvundet, men jeg har desværre stadig 
hoste og kløe i halsen, samt konstant blister på tungen.
Jeg fik foretaget endnu en MR-skanning af hoved, nakke, samt rygsøjle hele vejen ned den 2. 
december med kontrastvæske, det var min 15. MR-skanning siden jeg fik konstateret sclerose 10. 
august 2015 og den viste heldigvis heller ingen forandringer. Jeg skal derfor blive på Ocrevus og mit 
ønske til det er, at det bliver meget bedre og uden de store bivirkninger næste gang til min fulde 
dosis.

Alt i alt har 2019 været et godt og attak frit år. Jeg har haft det godt med sklerosen, hvis man ikke 
tager diverse skavanker i betragtning, samt at jeg er lykkelig med min kæreste og min dejlige søn. 

http://www.sclerose.info/
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Året der gik, og året der kommer– af Deanie Mofjeld

Mine forventninger til år 2020, som bliver året hvor jeg 
begynder, så småt, at få min energi tilbage, få energi til at 
kunne overskue hverdagens opgaver, træning og selvpleje. 
I 2020 vil Gensidig forsørgerpligt bliver afskaffet. Alle os 
syge på og uden førtidspension vil blive behandlet med 
bedre omtanke og værdighed. 
2020 vil være året hvor jeg er blevet bedre til at acceptere 
og leve med min sklerose. Året hvor jeg ingen attak eller 
andre skavanker har og året hvor jeg så småt vil begynde 
at kunne leve mit liv igen. Ingen bekymringer med det ene 
eller det andet, jeg er glad og positiv med min sklerose.

Jeg vil nu slutte af med at ønske jer alle en rigtig Glædelig 
Jul, samt et godt og lykkebringende Nytår, med ønsket om 
alt det bedste til jer alle.

Af Deanie Mofjeld.

Annonce

http://www.sclerose.info/
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Digt

Sneen daler ned, det er så smukt
Tid til familiens sammenhold

I børns øjne glæden tager ingen flugt.
Tur i skoven, røde kinder

Juletræet skal findes
En god Juleaften og glæden vinder.

Juletiden er over os
vores hjerter er ikke fulde af trods.

Åbne arme, latter og kærlighed i vores hjerter og sind
Dette er Julens gode tætte spind.

Kvinde, mand, børn og venner
Jeg ønsker jer alle en jul med glæde der ikke ender.

Digt af Niels Rønde-Andersen

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


Annonce

https://www.facebook.com/mssagen/
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Digt

En nytårsaften vi fejre snart
Vi tænker tilbage på det der var trist og rart.
I hyggeligt selskab, god mad, fest og farver

Samler vi mod på et nyt års udfordringer og oplevelser mens vi i livet traver.
En skål på nye input vi går i møde

Som vi håber bliver nogle af de søde. 

Digt af Niels Rønde-Andersen

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

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.

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

22
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I løbet af 2019 har der været rigtig mange gode debatter og tråde i 
Scerose.info Facebook gruppen.

det har været er hektisk år, og næsten altid har dte været en god tone, 
uanset hvad emnet har været og hvor uenige man har været.
Ganske enkelte gange har vores moderatorer måtte bryde ind – og ganske 
ganske få gange har de måtte ”hjælpe” nogen til at gå.

Men generelt så fungere gruppen i harmoni.
Brugerne – jer – i hjælper hinanden og støtter hinanden, og kommer med 
masser af gode råd. Det er sådan gruppen skal fungere

Sclerose.info Facebook gruppen er den største gruppe der er med debat om 
sclerose. Det er blevet et fast sted for mange, der gerne vil vide mere eller 
gerne vil i kontakt med andre – eller bare dele sine egne oplevelse.

Der har i 2019 været nogle rigtig gode tråde som har fået mange til at tænke 
over deres egen tilværelse. De tråde er mange gange enten spørgsmål til 
gruppen, eller når man deler en oplevelse – om den er god eller dårlig.
F.eks. i dette blad – der blev stillet et spørgsmål om hvordan man acceptere 
sclerosen – og det har så bevirket at der er skrevet artikler osv. osv.
Samtidig får vi i admin mange henvendelser i løbet af året om diverse emner 
og eller indlæg – noget hvor folk ikke altid har lyst til at stå frem med navn 
nævnelse.

Det er også derfor vi bringer dette – for at sige højt til alle –
Ved at bruge Facebook gruppen og deltage i det debatter der er en du med 
til at gøre en kæmpe forskel for de andre scleroseramte – dig selv – dine 
pårørende .

Tak for din deltagelse i 2019 – vi glæder os til 2020 
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Forvirring

Facebookgruppen

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


Retningslinjer:

Sclerose.info har lavet nogle retningslinjer for brugen af Facebook gruppen –
og dem bringer vi lige her – bare for en god ordens skyld:

Denne Facebookgruppe - er en del af foreningen Sclerose.info, som blev 
etableret i 2002. Det primære informationsorgan er www.sclerose.info

Retningslinjer for Facebookgruppen

Foruden relevante nyheder er siden tiltænkt debatter om aktuelle emner, og 
vi ønsker en aktiv deltagelse fra gruppens medlemmer, i spørgsmål der 
drejer sig om sclerose. 
Vi ønsker IKKE at debatter bliver enstydige og kun omhandler (alternative 
behandlinger eller undersøgelser som f.eks. borreliose) og admins 
forbeholder sig ret til at begrænse det og kan slette indlæg, der går ud over 
gruppens formål. Admins kan vælge i selve tråden at henvise til at fortsætte 
i en privat mail eller en anden gruppe og så skal dette respekteres. 

Vi forventer naturligvis, at alle opslag og kommentarer bliver holdt i en 
sober og god tone medlemmerne imellem.

Hvis du er i tvivl, er du altid velkommen til at spørge admins i en mail.

Opslag der linker direkte til egne hjemmesider og blogs slettes uden varsel, 
men man er altid velkommen til at poste hele blogindlæg eller indslag. 

Siden henvender sig til alle, der vil søge information om sclerose, og 
Sclerose.info modtager gerne forslag og ideer fra gruppens medlemmer til 
initiativer for scleroseramte og deres pårørende. 
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Facebook gruppen

Facebookgruppen

https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sclerose.info%2F%3Ffbclid%3DIwAR3Rc1UN4HcdHBxLjlJkjaBJ3kpq05Rrkbcv1SFjaSRa8AWlQfSUoKQhjvc&h=AT1fFXJzDZr8HLStZPbjErO6SUotU-lO1CZfr5Uiu_SdSEiDfrv0n3KhCSONJ44STXOyLIXyqnD5NVkByMhDlvbkzn5zsq4Y2-5RB1s5CnWKBORY5t9C4vgx3ABTLB1mWlM
http://www.sclerose.info/


Sclerose.info på YouTube !!

Kom og følg os (abonner) … der er ikke så meget endnu 

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

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

Fra alle os I Sclerose.info og vores 
Facebook admin grupope – til jer alle 

Rigtig glædelig jul og godt nytår !

http://www.sclerose.info/
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Sclerose.info flyer

Foreningen Sclerose.info

Det er os med de røde cirkler. De røde cirkler symbolisere at vi er flere, du er ikke 
alene med din MS (sclerose) — de symbolisere sammenhold — de symbolisere 
fremadrettethed — de symbolisere blod (sved og tårer) som, er en del af vores liv 
som scleroseramte. Sclerose.info blev stiftet 1 marts 2002 og har siden vores start 
været en stor del af at præge hele debatten om sclerose I en mere positive retning, 
for selvom det er alvorligt at have MS (sclerose), så SKAL vi leve et godt og positivt liv, 
på trods.
Vores formål er og har altid været at sætte den scleroseramte og dennes pårørende i 
centrum, at øge informationen om MS (sclerose), at skabe et bedre kendskab til MS 
(sclerose) for derigennem at gøre det nemmere for os scleroseramte at leve med MS 
(sclerose). Sclerose.info drives primært af scleroseramte hvilke gør at vi forstår vores 
situation, på godt og ondt, vi er  en del  af det liv man som MS´er (scleroseramte) 
lever. Af same årsag ved vi   hvad det betyder når ´vi burger vores slogan :

www.sclerose.info

Det handler om at leve

http://www.sclerose.info/
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