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Vi er i slutningen af juli.
Det har været en op-ned måned … for en del af os der er i admin

Varme og temperatur skift har påvirket nogle af os

For mig har 2020 budt på prøvelser – det har været hårdt
Alle ved hvor positiv en person jeg prøver at være … 2020 har sat det på prøve, og jeg har brugt meget tid på at 
opretholde mit positive sind og min glæde. Jeg har været nød til det …

I februar gik min bedstefar bort. Familiens overhoved – den store stærke og fast klippe vi altid har haft.
Vi mistede ham to gange – for han fik demens for nogle få år siden – og de5 var så svært at se denne store mand 
forsvinde, og i februar fik han fred… Jeg savner min morfar

I marts gik Ole Mikkelsen bort, et menneske jeg har brugt meget tid sammen med, og nydt mine samtaler om 
livet, om alkohol, misbrug, komme videre i livet, ændringer, tilpasning …  Jeg savner Ole

Vi blev ramt af Covid 19 – da har sat os alle på prøve, det er her endnu – ingen ved hvad der kommer til at ske.
På grund fad Covid har jeg ikke kunnet træne på samme måde, og det har sat mig lidt tilbage – med nye hofter 
osv. … Jeg skal nok komme ovenpå igen.

Og her i juli, gik Lone Dybkjær bort, et menneske der stod mit hjerte nært, og som har hjulpet mig på så mange 
måder. Mine samtaler med Lone, hendes nærvær. Jeg vil savne Lone.

Alt det der står her – understreger hvor vigtigt det er at vi lever livet. VI lever livet hver eneste dag. HUSK det –
nyd det. Nyd sommeren …

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

https://www.sclerose.info/tilmeld/medlemskab/
http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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God sommer til alle

I håber alle har en rigtig god 
sommer ferie !

Fra alle os i admin – både i foreningen og på Facebook – der ønsker vi alle en rigtig god ferie.
Vi håber alle nyder ferien – og kommer tilbage efter ferie med masser af positiv energi og humør,
på trods af alt det her Covid19 ………

// Admin

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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Pause – af Stine Sakari

Medlemskab af Sclerose.info

Meld dig ind i Foreningen Sclerose.info
Et støtte medlemskab for kr. 96,- om året for privatpersoner.

Ved at melde dig ind i Foreningen Sclerose.info er du med til at støtte det informations arbejde 
vi laver i foreningen – vores lukkede (og åbne) Facebook gruppe, vores PDF magasin som du 
sidder og læser, samt de undersøgelser og foredrag vi arrangerer f.eks. om tabu emnet 
sexualitet og sclerose.

Foreningen Sclerose.info får ikke offentlige midler, men får kun sponsorat midler, private midler 
og donationer. Foreningen drives primært af scleroseramte, men vi bruger ekstern arbejdskraft 
til at løse nogle opgaver for foreningens drift.

Vi ønsker at skabe en meget stor medlemsgruppe for at Sclerose.info stemme kan blive 
slagkraftig i debatten der er omkring sclerose, uanset om det handler om behandling eller vi 
scleroseramtes vilkår i samfundet.

Meld dig ind og bliv en af os !  Støt os scleroseramte 

http://www.sclerose.info/
http://sclerose.info/medlemskabpriser/
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Det er sommer det er sol og det er……..varmt!

Vi bringer en tilrettet artikel om sol … sommer … varme …

Skal du på ferie eller er du på ferie lige nu ?
Skal du syd på, eller bliver du i det varme og solrige Danmark ?

Uanset hvad du skal eller er i gang med … så skal du huske at passe på din krop.

Start roligt ud, med sol og afslapning. Brug nogle dage på at vende kroppen. I stedet for at 
tilbringe 2 timer i solen eller mere – så start med 30 minutter – find skygge – og du vil fornemme 
at kroppen blev sløv, men den så vender tilbage til almindelig tilstand. Så kan du tage 30 min 
mere, men HUSK – hvis du gør det for mange gange så kan kroppen reagere negativt, få 
hovedpine osv. (og det er kun få du kan de første dage) 
Respekter din krop for dit eget bedste.
Og kroppen er klog – den reagere på en tilstand som er anderledes end den kender (årstiderne) –
og ved at gå i slowmotion (lukke lidt ned) – så beskytter kroppen dig (måske lidt underligt at 
forstå, men kroppen forsvarer dig)

Og lige nu hvor vi er på stranden – så HUSK for pokker !!! (jeg råber lige !!!)

• Solcreme – og lad være med en faktor 4 altså ! – du skal have høj faktor 30-50 !

• VAND – drik vand vand vand. Når du drikker vand passer du på din krop (hold
dig fra alkoholiske drikke det har INGEN positiv effekt og skader kun din krop i 
varmen)

• SKYGGE – sørg for at du er i nærheden af skygge. Bevæg dig ind i skyggen 
hyppigt – pas på din krop !

• Du kan evt. have en lille spray stående med vand i, som du gentagne gange sprøjter 
henover dine håndled, ankler, nakke, dine arme og ben. Det køler dejligt

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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Det er sommer det er sol og det er……..varmt!

Du skal huske på at sandet bliver utrolig varmt.
Det betyder at når du går i sandet, vil dine fødder 
overreagere fordi at den varme påvirkning der er bliver 
ekstrem. Folk sprinter igennem sandet fordi det er 
varmt – men det er ikke alle scleroseramte som kan 
sprinte igennem sandet, og så bliver man fanget i det
varmen sand.

Kroppen beskytter dig – så den lukker ned – og du kan 
faktisk komme i en uheldig situation hvis kroppen 
hjælper dig og passer på dig.

HUSK DET !!

HVIS DU FÅR DET DÅRLIGT – det som normalt betegnes som solstik eller en solstik lignende 
tilstand – så sørg for med det samme at nedkøl dine håndled og dine ankler (og evt. din nakke) Et 
stykke stof som du putter vand på – masser af vand – og put på som omslag. Skift dem eller hæld 
mere vand over meget hyppigt. Når din krop begynder at fungere igen – så søg indenfor og slap 
af på sofaen. Du vil ganske givet for en reaktion, og føle du har det dårligt, hovedpine, træt. Det 
tager noget tid. Drik masser af vand

Mange oplever at man bliver dårlig – får det dårligere in solen eller varmen, og det er egentlig en 
helt almindelig og logisk reaktion fra kroppen.
Det er lidt ligesom at have feber.
Dit centrale nervesystem bliver overophedet – og det reagere du på ved at alle symptomer bliver 
forværet. Du skal ikke blive bange.
MEN – det er selvfølgelig en grim oplevelse – men med enkelte tilrettelse og tilpasninger så har 
du styr på din krop … og sol og sommer.

NYD nu sommeren – nyd det gode vejr – men husk på at passe på dig selv og din krop 

Sommer og sol giver generelt øget livskvalitet og bedre humør, så det gælder om at få gode 
oplevelser.

Slutteligt omkring sol og sommer – det er vigtigt at huske at vi alle sammen reagere anderledes 
overfor sol og sommer og varme end andre. Der er INGEN facitliste desværre. Det ville så meget 
nemmere ville det ikke ? … 
Men sådan er det jo med sclerosen – uforudsigelig og der er ikke 2 ens scleroseramte 

// Kim Gelser

http://www.sclerose.info/
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OBS

HUSK SOLCREME 
MED HØJ FAKTOR

Hav en dejlig ferie !!

http://www.sclerose.info/
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Artikel af Deanie Mofjeld

Forældre med sclerose

I kender det sikkert godt, der er intet overskud tilbage, intet at gi af, hovedet dunker af træthed og man 
tæller til 10 for at holde følelserne tilbage. Er det vrede, er det frustration, er det udmattelse eller er det 
sclerosen der fortærer en. Sommetider når man ikke en gang at tælle til 10 og følelserne eksploderer.
Man giver og tager hele tiden af de ressourcer man ikke har og man kan sommetider ikke se noget lys for 
enden af tunnelen. Hvornår får jeg ro til at lade op igen. Børnene er der konstant, skrigen, råben og man 
ville ønske man kunne blinke sig væk til et sted med fred og ro. 
Har det ingen ende, følelsen af brændende væske i kroppen, hovedet der er ved at eksplodere, kræfterne 
i kroppen bliver skærpet og man kunne skrige, hyle, græde og magtesløsheden tager over.

Ja, det er hårdt at være forældre med sclerose, vi har ikke det samme energi niveau som raske mennesker 
og vi har sommetider ikke evnen til at styre vores følelser. Vores hjerne er skadet så vi ikke længere evner, 
at kontrollere os selv. Det gode er heldigvis, at når det så kommer til vores børn, så evner vi pludselig 
meget mere end vi aner, uventet energi dukker op og vi kan og er lige så gode, som alle andre forældre, 
sygdom eller ej, husk det. 
Vi er bare begrænset på nogle områder og i sidste ende, er det eneste der bliver forsømt og glemt her, 
det er jo i bund og grund, omsorgen og kærligheden til os selv. 

Vi som forældre bruger al vores energi på, at få en hverdag til at hænge 
sammen på godt og ondt, samt til at være der for vores børn. For mit 
vedkommende min søn på to et halvt år og jeg ved udmærket godt, at jeg 
forsømmer mig selv konstant, men jeg har simpelthen bare ikke energi 
tilovers til at pleje mig selv og til at gøre det der er godt for mig og min 
diagnose som er aggressiv attakvis sclerose, med nedsat kraft i hele 
venstre side, inkl. venstre øje, samt kognitivt og ekstremt fatigue ramt. 

Men min søn, han er jo det vigtigste på jorden, han er mit et og alt. Det er 
Jo ham der gav mig værdien tilbage i mit liv (efter min diagnose), ham der 
bringer positivitet ind i mit liv og gør mig opmærksom på at være positiv 
trods al modgang, samt ham der husker- og gør mig 
opmærksom på at livet er værd at leve, i selv de hårdeste og sværeste 
tider. 
Det er ham der giver mig glæde og værdi i livet, ham der giver mig 
smil på læben, ham der får mig til at 
kæmpe dag efter dag, time efter time og ja ham der får mig til at stå op 
om morgenen, på selv de dårligste dage.
(Læs mit digt, ”En typisk morgen”).

Så derfor (inkl. mig selv), husk jer selv, gi jer selv kærlighed og omsorg, omfavn jer selv og husk på, at i gør 
det så godt som i kan og det er meget bedre end i tror eller forestiller jer. 
Giv jeg selv lov til at puste ud og mediter, om nødvendigt, når det kan lade sig gøre. Find ind til jeres 
inderste jeg og jeres inderste ro, elsk jer selv for det i er og det i kan. Klap jer selv på skulderen, jeg er god 
nok, jeg er værdsat og jeg er elsket. 
Husk også på, at man ikke kan hjælpe eller elske andre, hvis ikke i hjælper eller elsker jer selv. Husk også 
på at i er jeres børns læremester og jeres børns spejlbillede. 

Af Deanie Mofjeld
Journalist, digter og forfatter.

http://www.sclerose.info/
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Lone Dybkjær

Lone Dybkjær

Som jeg skrev på Facebook i vores gruppe - Et stort menneske har forladt os... Lone 
Dybkjær er gået bort.
Mine tanker går til Poul Nuryp og familien.
Lone tabte kampen til kræften - men kendende Lone var det nok det bedste af få en 
ende på det.
Lone blev bisat d 28 juli, md den store anerkendelse som Lone burde få.

Jeg har kendt Lone i rigtig rigtig mange år.
Da jeg havde ideen til at stifte Foreningen Sclerose.info, kom jeg i kontakt med EU´s 
repræsentation i Danmark for at se om jeg kunne søge midler.
Man mente den bedste måde var at jeg kontaktede en af de danske 
parlamentsmedlemmer og prøvede at få dem i tale, og da jeg så listen med Bertel 
Haarder, Jens Okking osv.… der faldt mine øjne på Lone Dybkjær som dengang vat 
Statsminister frue, og samtidig mente jeg at der var noget med familiemedlem og 
sclerose. 
Jeg ville skabe en forening hvor den primære aktivitet var bygget op omkring internettet 
(og husk i midt/slutningen af 90´erne der var internettet ikke stort) – jegville skabe en 
forening og et fællesskab for scleroseramte og pårørende. Lone sad i udvalg for inertnet 
og IT udvikling i EU, derfor var det også et interessant emne og måde, og ikke den 
almindelige måde som foreninger arbejde på dengang – hverken indenfor sclerose eller 
andre organisationer.

http://www.sclerose.info/


WWW.SCLEROSE.INFO 12

Lone Dybkjær

For at gøre en lang historie kort – jeg mødte med Lone, og vi snakkede sammen om hvad 
det var ideen var – hvordan det kunne hjælpe de scleroseramte og de pårørende – og 
med Lone som selv var pårørende havde vi en utrolig god dialog.

Lone satte en møde op med Scleroseforeningen direktion for at se om vi kunne lave et 
samarbejde. Også her fatter jeg mig meget i korthed – efter en time eller to diskussion –
sagde Lone – engang imellem er der en knude som man ikke kan løse, og måske skal 
man ikke løse alle knuder. 
Det betød at jeg samlede en gruppe til at stifte Sclerose.info og vi fandt private 
midler/penge og fik aldrig og har aldrig haft en tilknytning eller samarbejde med 
Scleroseforeningen.

Lone og jeg holdt kontakt, og fik en utrolig stor indirekte hjælp fra Lone. 
Som jeg skrev i mit Facebook opslag … jeg kom i politisk skole !
Hvad kan man sige – hvad kan man under ingen omstændigheder sige.

Som mange har skrevet og udtalt sig her efterfølgende – så var Lone meget ligefrem og 
meget direkte – og jeg kan huske første gang Lone sagde ”Det kan du ikke sige eller 
skrive Kim !, det kan du godt se….” Følelsen af at være tilbage i skoletiden hvor ens lærer 
med faste ord sætter en på plads – den kom meget hurtig tilbage.

Den måde Sclerose.info har bevæget os i en utrolig politisk verden som sclerose miljøet 
er (tro det eller ej) – den meget meget pæne gang – den altid hensyntagen til den 
scleroseramte – den åbenhed, den kommer fra det jeg som formand lærte.

Jeg selv som person er blevet beriget med nogle kvaliteter overfor andre mennesker jeg 
aldrig virkelig fik takke Lone for – men noget Lone godt vidste, det er jeg sikker på.

Lones datter Lotte havde sclerose. Sekundær sclerose, meget aggressiv. Lotte var meget 
ramt og Lone var som en hvilken som helst mor – utrolig påvirket af det.
Uden på nogen måde at udlevere eller uddybe – så havde Lone en utrolig stor og dyb
skyldfølelse overfor Lotte, noget som jeg tror at jeg hjalp Lone med … for jeg kunne 
fortælle Lone hvordan det var at være den scleroseramte – og jeg kunne jo drage 
sammenligninger med min egen mor.

Jeg fik lov at se ind i Lones liv – det menneske der var bag den facade vi alle kender fra 
medier. Når man taler om sclerose, datter, mor, pårørende, scleroseramt – så kommer 
man som en naturlig ting ind på en masse andet om livet – og oplevelser – om hvordan 
man er blevet formet er den som man er. De snakke jeg har haft med Lone de har en 
plads i mig, i mit hjerte – for det var så utrolig givende.

Lone var midt i den ”hårde og direkte” person hun var – en utroligt menneske med 
empati som alle der ikke kendte Lone nogensinde vil forstå.
Hendes forståelse for mennesker var utrolig. Hendes respekt for andre var stor … det 
betyder ikke at man skal være enige.

Det er noget jeg selv har brugt meget siden … Respekt – og man behøver ikke være 
enige. 

http://www.sclerose.info/
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Lone Dybkjær

Jeg har lært at …. Uanset hvor hårdt og hvor svært det er … så samler man sig selv op, 
når man SKAL.

Jeg har siddet med Lone på Christiansborg – i en dyb snak hvor der blev knebet en tåre
… der ringes med klokken (hvilket på Christiansborg betyder der skal stemmes) – Lone
tager en dyb indånding, kigger ud af vinduet i tanker i et minuts tid … en indånding mere 
– kigger på mig med ret fast øjne og siger – jeg skal ned og stemme, bliver du og venter  
……

Jeg har brugt det lige siden … hvis du skal – så samler du dig op, tørre øjnene – og gøre 
det du skal – NU!

I Sclerose.info havde vi engang i midten 2000´erne en overrækkelse af præmie for en 
konkurrence vi havde hvor man skulle skrive et digt eller novelle, og Lone holdt en tale 
der ... og Lone sagde i løbet af talen "Kim og jeg har det lidt som en mor og søn forhold" 
... hvilke trods den distance der naturlig var alligevel var rigtigt. 

I mit hjerte har jeg så mange oplevelser jeg aldrig vil glemme, og da jeg sidst talte med 
Lone – det er et godt år siden, der talte vi naturligvis om den udvikling der var omkring 
Lones kræftsygdom, men selvom Lone var syg og havde det skidt var der plads til at 
snakke om mere end det – jeg var dengang lige før jeg skulle have hofteoperation, og 
Lone kunne forklare om det, og pga. mine store smerte jeg havde dengang var Lone 
bekymret for det og for på daværende tidspunkt mit høje morfin brug.

Lone var en utroligt menneske, jeg aldrig vil glemme.

Du vil blive savnet Lone

Kim

http://www.sclerose.info/
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Artikel af Deanie Mofjeld

En typisk morgen

Jeg åbner brat mine øjne op,
da min krop den gir et hop.
En lille bandit i mine arme flår
og smiler sødt som han der står.

Hans mave højt den rumler
og ivrigt på sin sut han gumler.
Han sødt ud på døren kigger
imens han med store øjne nikker

Jeg min krop ikke lige nu rummer
Selvom han sødt på sin sut den gumler
Jeg ved at det er mad han vil
selvom han ikke selv siger til

Det har været en hård nat
Så vent nu blot min skat
Min krop den siger nej
Men jeg er her for dig

Sclerose er ingen leg
Og jeg er slet ikke fej
Jeg kan blot ikke min krop styre
Og jeg kan ikke en ny hyre

Du værdi i mit liv har givet
Og mit liv igen oplivet
Min Sclerose vinder ikke
Og vi vil alle glædeligt nikke

Maxmilian min kære søn
Jeg ville ønske jeg kunne give dig et skøn
Men fremtiden kan usikker være
Og vi hinanden må stå nære

Det at dig i mit liv at have
Det er for mig en kæmpe gave
For mor til dig er mig værdigt
For du er noget ganske særligt

Af Deanie Mofjeld
Journalist, digter og forfatter.

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

I denne måneds udgave af vores PDF blad har vi den ære at præsentere Lára Gudnadóttir.
Vi er meget glade og taknemmelige for hendes deltagelse i ´De 1000 Ansigter´.

Vi har brug for jer alle!
Jo flere deltagere vi får til bladet, desto flere beretninger har vi at spejle os i. Vi er alle ramt på 
forskellige måder af sclerosen, samt vi alle har hver vores måde at takle det hele på. Derfor kan 
vi her i bladet og gruppen give hinanden gode råd, støtte, samt hjælp til andre med sclerose. 

Lad os alle støtte hinanden på godt og ondt. Det er jo os der bedst kan forstå hinanden og vi 
har alle ihvertfald en ting til fælles, nemlig vores diagnose. 

Hvis i ønsker at være en af vores 1000 ansigter så skriv til mig (som scleroseramt eller 
pårørende).

Af Deanie Mofjeld
Journalist, digter og forfatter.

Deanie Mofjeld

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

Navn:
Lára G. Lindgreen

Alder:
47

Bor i:
Valby

Hvornår fik du din diagnose?
Februar 2019

Hvad var dine første symptomer?
Spasmer og balanceproblemer

Hvilke tanker og følelser gjorde du dig da du fik diagnosen?
Jeg havde været ret syg siden november 2018, hvor hjernekræft og andet var en del af det som blev 
undersøgt. Så den svageste form af ms var mere af en lettelse for mig. Plus det at få en viden hvad det 
er som man fejler og at vide hvordan man skal forholde sig til det i en hverdag, var simpelthen en 
kæmpe lettelse.

Hvordan fik du fortalt din nærmeste familie og omgangskreds at du havde sclerose?
Jeg sagde det lige ud. Min familie, venner og kollegaer havde jo fulgt med i min sygdom, så at de havde 
i mine øjne ret til at få det fortalt lige så snart jeg vidste noget.

Hvordan reagerede din nærmeste familie og omgangskreds på at du havde fået sclerose og hvordan 
tackler de det i dag?
De ældre generationer fik sig lidt af et chok, imens de yngre generationer er jo ret godt oplyst og ved 
hvordan behandlingen er blevet bedre igennem årene. Jeg anbefalede alle sammen at læse om det 
inde på Scleroseforeningens hjemmeside og at holde sig til fakta og ikke skræk historier som vi jo alle 
ved at findes der ude.

Et af sclerosens 1000 ansigter : 
Lára G. Lindgreen, 47 år

Lára G. Lindgreen

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

Hvilken form for sclerose har du?
Attakvis.

Hvilken medicin får du?
Ocrevus depot medicin, baclofen for spasmer og gabapetin før jeg går i seng, så jeg kan sove for 
nervesmerter.

Har du nogle former for bivirkninger af din medicin?
Mundtørhed. Jeg har så haft attaks selv om jeg får ocrevus, men de vil prøve at fortsætte lidt med den 
og følge godt med i min udvikling.

Har du skiftet medicin / behandling?
Nej.

Hvorfor har du valgt denne medicin / behandling og har du selv haft indflydelse på valget?
Det valgte min neurolog, jeg fik det som første medicin da jeg har JC virus.

Tager du nogen former for alternativ medicin?
Jeg har prøve med CBD olie, men synes ikke at jeg har fået den ønskede virkning. Men måske skal jeg 
bare have en anden styrke. 
Jeg prøver at fokusere på min kost og holde mig væk fra gluten og laktose. Jeg har også tænkt mig at 
komme væk fra sukker på et tidspunkt, men da jeg er ved at holde op med at ryge efter mange år som 
ryger, så venter jeg lidt med sukker stoppet.

Hvor tit bliver du MR-skannet?
Efter hver gang jeg har fået Ocrevus, samt en skanning efter sidste gang.

Hvor mange skanninger har du haft og hvornår var den sidste?
6 gange, den sidste skanning i november sidste år.

Taler du og din neurolog om din udvikling i 
sclerosen ud fra dine skanninger?
Jeg har først fået tildelt en fast neurolog, så jeg har 
forhåbninger om at der kommer en del samtaler 
efter de næste skanninger. De har ellers haft stor 
fokus på udviklingen udefra MR skanningerne 
netop fordi at jeg får attaks på trods af Ocrevus.

Hvordan påvirker din sclerose din hverdag?
Træthed og jeg har svært med at bevæge mig rundt. 
Jeg arbejder hjemme ca. 2 dage om ugen på grund 
af det og jeg har svært med at være omkring mange 
mennesker ad gangen, da jeg bliver forvirret. 
Jeg går ikke helt så meget ud af huset til andet end 
arbejde, da jeg bliver meget træt og når det sker, så 
får jeg en dropfod som jeg har svært ved at bevæge 
mig rundt med.

Har du accepteret din sclerose og hvordan takler du 
det?
Det tror jeg, at jeg har. Jeg har faktisk aldrig set det som et problem, men ser mere på det som endnu 
en opgave som jeg må påtage mig. Jeg prøver at få det bedste ud af mit liv og jeg er så heldig, at jeg har 
en mand og 3 voksne børn som er ret gode til at gøre livet så nemt som muligt for mig.
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Hvad er din beskæftigelse?
Salgs- og konferencechef.

Hvad arbejder du med eller arbejdede med?
Jeg arbejder i et nordatlantisk kulturhus, hvor jeg sørger for drift af en lille konference afdeling i huset. 
Vi råder over 2 lokaler, hvor vi har møder, konferencer, fester og alle mulige sjove arrangementer. Jeg 
sørger for den daglige drift og at arrangere de arrangementer som er. Indkøb , salg og personale.

Hvilke uddannelser har du?
Markedsføringsøkonom, diplom og så pba overbygning som hedder International Hospitality
Management.

Hvad er dine fritidsinteresser eller hvad har det været?
Jeg er så heldig at de er ret stille ;,). Jeg elsker at læse, høre musik, lave håndarbejde, madlavning og at 
gøre mine omgivelser hyggelige.

Har du ændret dig efter diagnosen og på hvilke måder?
Jeg bliver hurtigt træt i øjnene, så nu hører jeg lydbøger. Min mand og mig har altid lavet mad sammen, 
men nu er det nok lidt flere opgaver som falder over på ham, hvor jeg dog stadigvæk kan sørge for at 
det hele bliver arrangeret på den helt rigtige måde.

Hvordan føler du at du er som menneske i dag?
Ikke helt så social som jeg har været, men tror dog stadigvæk at jeg har en hel del at give af mig selv.

Får du vredesudbrud og hvad gør det for dig både positivt og negativt?
Jeg får ikke vredesudbud

Hvad gør dig glad?
En god hverdag gør mig glad, et vellykket arbejde, at se at mine børn er blevet halvvoksne 
velfungerende unge mennesker, at have arbejde hvor det bliver gjort plads til at jeg stadigvæk kan 
fungere og jeg føler at jeg bliver værdsat. At komme hjem om aftenen og servere god mad med lidt jazz 
musik i baggrunden og alle stearinlysene tændt. Eller bare livet i sig selv.

Hvad gør dig vred?
Dovenskab og dumme politikere. Uretfærdighed og ondskab.

Træner du og hvor tit træner du?
Jeg træner på fysioterapeut hold 2 gange om ugen. Det ene hold 
er pilates og det andet mere all round træning.

Hvordan påvirker træning dig positivt eller negativt?
Ikke særlig positivt i øjeblikket, da jeg ikke føler at jeg kan noget.

Oplever du at der er nogle der vender dig ryggen eller 
fravælger dig til specielle arrangementer?
Hvis det er, så er det ihvertfald ikke nogen som jeg savner.

Hvad er dit motto, ynglings citat eller slogan?
“There is something about everything that you can be glad about, 
if you keep hunting long enough to find it.”― Eleanor H. Porter, 
Pollyanna.
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Lever du efter sclerose principperne med kost osv. og kan du mærke en forskel på før og efter?
Jeg har store planer om at leve efter den ene eller den anden diet. Men har besluttet mig for at tage 
små skridt. Er startet med at tage gluten og laktose ud og sukker er på vej ud, samt at jeg vil gå over i 
næsten kun økologiske produkter. Jeg er ikke sikker på at jeg kan føle forskel.

Hvad har din sclerose givet dig af positive oplevelser eller nye hobbyer?
Har opdaget et lille samfund som lever i bedste velgående i det store samfund. Lige der er alle sammen 
klare til at hjælpe hinanden og give gode råd. 
Jeg er holdt op med at ryge og fokuserer mere på at spise sundt. Husker at lytte på min krop og hvile 
mig når den har brug for det, man har jo aldrig hørt om nogen som er faldet død om fordi der ikke 
bliver gjort hovedrent 2 gange om ugen.

Hvad har din sclerose givet dig af negative oplevelser eller hobbyer du har måttet give afkald på?
Jeg har altid elsket lange gåture og jeg føler ikke endnu, at jeg er kommet i en form som gør at jeg er 
klar til dem endnu. 
Det bliver nok ikke flere koncerter som ikke er siddende i fremtiden og selv om jeg ikke har videregivet 
alle mine fine høje hæle, så kommer jeg nok ikke op på dem igen, men så har jeg jo oplevet glæden af 
Sneakers sko og har flere af dem nu end jeg har haft igennem alle mine 47 år.

Livet har mange farver, hvad var din farve før diagnosen og hvad er den nu?
Kongeblå er og bliver ved med at være min farve.

Hvad synes du er det bedste ved at have sclerose og hvad er det værste?
Synes måske ikke det er særlig godt at have sclerose, men på den anden side så synes jeg hellere ikke at 
det er særlig slemt.

Hvor er du om 5 år og hvad er din største drøm?
Forhåbentligt nogenlunde hvor jeg er i dag. Ungerne er nok fløjet hjemmefra og min mand samt mig 
selv er flyttet i en mindre lejlighed, gerne lidt udenfor København. Tæt på vand og natur, hvor vi kan gå 
lange ture og nyde hinandens selskab.

Har du et godt råd til nye eller gamle med sclerose?
At prøve at beholde det gode humør og huske at tage imod 
de tilbud som sundhedsvæsenet tilbyder os.

Hvad syntes du om det job sclerose.info laver?
De laver et godt stykke arbejde som jeg er ret glad for at 
følge med i.

Fortæl lidt om dig selv og dit liv indtil nu?
Jeg har altid været ret aktiv i mit liv. Arbejdet som tjener og 
i hotel branchen, hvor jeg har faret rund i høje hæle, i 14 
timer om dagen. Ingen opgave har været for hård eller for 
stor for mig og jeg har altid valgt at se på udfordringer som 
opgaver. 
Jeg kommer fra Island og i 2007, valgte jeg at flytte alene 
med mine 6 årige tvillinger til København for at uddanne 
mig selv. Det har ikke altid været nemt, men sjovt har det 
været. 
Da jeg så mødte min mand i 2011, blev livet ikke bare endnu 
sjovere, men nu også lidt nemmere. 
Jeg er så heldig at have en helvedes masse skønne venner i mit liv, samt en familie som har støttet mig i 
hvad nu jeg ellers roder mig ind i. 

http://www.sclerose.info/


WWW.SCLEROSE.INFO

Hjælp 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.

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
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Varme og kognition

Varme – kognition – sclerose

Det er ikke verdens bedste cocktail de tre ting sammen.

I løbet af den meget varme sommer er der rigtig mange scleroseramte der har følt at de 
kognitivt har haft det skidt.
Vi har skrevet og talt med mange – og har sagt det samme hver gang.
Det er helt normalt !! – vær ikke bange. 

Som oplyst tidligere, både her i PDF-bladet, på hjemmesiden og i Facebook gruppen, så bliver 
dine symptomer værre i varmen. Dit centrale nervesystem bliver ophedet og alle de symptomer 
du hr eller har haft fysisk bliver forværet.

Sådan gør det sig også gældende med din kognition.
Dine kognitive problemer eller udfordringer eller hvad du vil kalde det bliver forværet. Det er 
ikke noget der bliver- men det kan klart gøre en bange.

I mange år har man lavet mange forskellige undersøgelser – blå. I 2012 hvor man i USA beviste 
at ”almindelige” mennesker overfor scleroseramte – der var de scleroseramte 70% 
langsommere til at udføre opgaver hvor man skulle bruge sin koncentration, opgaver med flere 
ting samtidig eller hukommelsen. Der har været mange lignende undersøgelser siden som har 
bevist mere eller mindre det samme – men i bund og grund handler det om at det centrale 
nervesystem – og hjernen blive ophedet og ”kommunikationen” bliver langsommere- delvist 
afbrudt.

I øvrigt – mange der ligger og slikker sol de halv eller helsover. Det er fordi man bliver doven –
gider ikke – kan ikke… ens krop og system bliver langsom. Igen som det er så tit – for os 
scleroseramte der skal man gange det hele med 5 – 10, så kan du se hvordan man har det som 
scleroseramt.

Så hvis du har følt – og føler – at du ikke har kunnet lave din kryds og tværs, sudoku eller har 
været særlig god til at deltage i samtaler med flere på en gang – så har du her fået forklaringen 
– hvis du ikke allerede vidste det.

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


WWW.SCLEROSE.INFO

http://www.sclerose.info/
http://www.sclerose.info/

