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August – sommeren bager stadig.
Nogle nyder det og andre har det hårdt

Covid19 er her stadig – og nu hvor vi er begyndt at vende tilbage imod det man kalder normalle så bluser den op 
igen. Den kommer her og der – og der hvor man før talte i tal for Danmark ller andre lande, der taler man nu 
lokalt – dette eller dette område.

Politisk er der i Danmark den store uenighed om  man har klaret tingende rigtigt eller skulle man have åbnet 
tidligere ...osv osv – og nu er lægerne, forskerne ... De kloge hoveder, de er blevet klogere, så nu er mundbind 
godt osv osv.

På den store politiske verden, der skal jeg da lige love for at man har grebet mange ting anderldes an end i 
Danmark ... Deter om Covid19.
Ellers starter den store mudderkastning i USA nu – hvor valget kommer.
Hvis du synes det har været lidt skidt i USA – så bare vent de næste måneder. Det bliver slemt – meget meget 
slemt. Fake News som Donald har tilføjet til vores alles ordforåd – den bliver slem. Og tror nok vi skal regne med 
at Donald den store mestr i Fake News – han skal nok få smidt noget slemt afsted.

Tiden hvor EU burde står sammen – her i Covid19 tider – der har vi fejlet slemt synes jeg.
Tiden hvor hele verden burde stå sammen – der er forskellighederne og vores nationale egoisme blevet 
yderligere, og jeg synes det er skammeligt

Jeg synes også at vi scleroseramte har været lidt skammelige overfor hinanden. Den der store forståelse vi har 
haft / eller burde have – den forsumper lidt engang imellem. Vi glemmer lidt forståelsen, og mpske er det fordi 
detr er Covid19 tider og vores lunte er kort – men vi SKAL have større forståelse.
Lad os prøve at gøre dt lidt bedre – alle sammen. Covid bliver her længe ... Forhåbentlig gør vores korte lunte det 
ikke ...

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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Vejret

Varme – vejrforandringer …. Sclerose kroppen !

Igennem længere tid er der flere der både i Facebook gruppen, og til os i admin har skrevet om 
forskellige symptomer der opstår i denne tid. Kramper, usikkerhed, gang eller kræft nedsættelse 
og mange mange flere ting.

Det er sagt mange gange før – men nu understreges det igen.
Varmen betyder utrolig meget for vores sclerose krop.
MANGE symptomer bliver forværet – og mange nye småting opstår.
Vores krop reagere meget på varmen.

Samtidig sover vi generelt dårligere hvilket med det samme betyder at vores krop er mere 
presset dagen efter. Krop og mentalt – kognitivt !

Vejrforandringer har for utrolig mange en stor effekt på kroppen – så når vi i denne tid har store 
udsving, og meget varme perioder, sammenholdt med stor luftfugtighed så er det den dårligste 
cocktail for os scleroseramte lagt.

Accepter at denne periode kan være skidt !
Vi har mange gennemgået hvilke ting man kan gøre for at bedre situationen, det skriver vi gerne 
om igen.

Samtidig skal det selvfølgelig understreges at man ALTID skal kontakte sin klinik såfremt man er 
bange for at man har et angreb/attak.

// admin
Facebookgruppen

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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Forstå os selv

Vi skal til at have større forståelse !!

Man skal tale ordentlig til hinanden.
Man taler pænt til hinanden når man står overfor hinanden – det skal man også på nettet.
I Sclerose.infos Facebook gruppe der går bølgerne højt engang imellem, og jeg vil gerne opfordre 
alle til at  holde en ordentlig tone.

Der vil ALTID være nogle indlælg der får folk op af stolene, men det er vigtigt at man lige trækker 
vejret dybt og overjer hvordan man skrive inden man trykker send!
Det samme – og her er det vigtigt – at når man laver et indllæg, så skal man lige huske hvem der 
er modtager.
Det er OKI at skubbe til hianden, og lad os være ærlige, det er meget rart engang imellem at få et 
spark bagi – men det nytter ikke noget at losse til folk.

Jeg synes det er vigtigt at vi alle prøver at opfordre hinanden til at være positive – at vi udveksler 
positive ting/nyhder/indlæg, for når man har sclerose, så ser man man nok ØV i løbet af dagen.
Lad os hjælpe hinanden til at holde fokus på det gode – lad os hjælpe hinanden med at være 
glade – se mere lyst på dagen – ser mere lyst på den måde vi håndtere vores sclerose på.

Det er både et opråb til alle om at se det positive – MEN, også et klart kald om at sige/skrive det 
ordentligt. 

MEN – lad os jælpe hinanden !!
Både i opture og i nedture

Kim Facebookgruppen

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/
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At blive ældre med MS

At blive ældre med MS – hvad så med træning?

–Den største udfordring er at blive ved.
Artikel af Anita Gjelland

Jeg havde for noget tid siden læst at Ulrik Dalgas i 
samarbejde med Lektor Lars Hvid og ph.d. 
studerende Marie-Louise Kjældgård Jørgensen, ville 
gå i gang med en undersøgelse af effekten af 
træning hos sclerosepatienter på 60 år eller derover, 
så jeg spurgte om han ikke ville tage en snak om det, 
og her er en opsummering af hvad der kom ud af 
den snak. 

Selve studiet starter efter sommer og der er 
mulighed for at melde sin interesse for at være med 
inden længe, rekrutteringen foregår primært via 
Scleroseklinikerne, samt lokalafdelinger i 
Scleroseforeningen. Fra start til slut vil der gå ca. tre 
år og selve træningsdelen vil have en varighed på 6 
måneder for hver enkelt. Det bliver muligt at deltage 
for dem der kan komme til Århus, samt der er et 
samarbejde med Odense og forhåbentlig bliver der 
mulighed også for Københavnere/Sjælland, men det 
er ikke helt på plads endnu. 

Du kan deltage hvis:

• Du er ≥ 60 år

• Du selv kan transportere dig til Aarhus til 3

forsøgsdage (NB! Transport udgifter dækkes)

• Du selv kan transportere dig til

træningsfaciliteterne, hvis du ender i

træningsgruppen

• Du er diagnosticeret med MS

• Du har en EDSS ≤ 6,0

Du kan ikke deltage hvis:

• Du lider af betydende sygdom, såsom

kardiovaskulære-, respiratoriske-, ortopædiske-

, metaboliske- eller øvrige neurologiske

lidelser, der hindrer din deltagelse i

træningsinterventionen

• Du har pacemaker

Anita Gjellan
Jeg er 59 år gammel, og fik 
sclerosediagnosen  i 1998.
Jeg vil fremover skrive for Sclerose.info om 
det at blive ældre med MS, det vil være 
interviews, research af litteratur på nettet, 
samt jeg vil dele nogle af mine egne 
erfaringer.

Jeg driver pt. Sclerosecampen på Club la 
Santa samt arrangerer yogakurser for 
mennesker med MS. Generelt nysgerrig og 
kreativ. De sidste år er sclerosen begyndt 
at bide lidt hårdere og derfor prøver jeg at 
udforske hvordan det kan lade sig gøre at 
have mest mulig livskvalitet i livet med 
nogle større begrænsninger og gener. 
Hvad kan man gøre for sig selv i den 
senere fase af MS’en, der har en positiv 
indvirkning på både krop og sjæl? 

7

http://www.sclerose.info/
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At blive ældre med MS

Du kan ikke deltage hvis (fortsat)

• Du har metalliske implantater, der hindrer MR

scanning

• Du har deltaget i systematisk styrketræning > 1

gang/uge i de seneste 3 mdr.

• Du har markant kognitiv dysfunktion (du er

ikke i stand til at forstå og følge instruktioner i

forbindelse med træning)

Ulrik og hans kolleger har allerede haft en del 
patienter i målgruppen inde og undersøgt deres 
funktionsniveau. Desværre ser det ud som om det 
fald i styrke og kropslige funktioner der også ses hos 
raske fra 60-års alderen, går hurtigere efter de 60 år 
hos os med sclerose. Det er som om den 
kompensation for de neurologiske skader som 
starter allerede tidlig i sygdomsforløbet, ikke 
længere kan kompenseres for i samme grad når 
aldringsprocessen i kroppen for alvor tager fat, siger 
Ulrik, og så kommer der nogle større udslag i form af 
dårligere funktion. (Allerede tidlig i forløbet ses der 
et væsentlig og målbart neurologisk funktionstab 
som ikke nødvendigvis mærkes særlig meget mens 
man er relativt ung) 

Man ved meget lidt om MS og aldring siger Ulrik, 
som har screenet litteraturen på området, hvilket er 
et videnshul der bør udfyldes, da 1/3 af alle 
sclerosepatienter er mere end 60 år gamle, og 
patienter med MS lever længere i dag end for en del 
år siden.
-Det accelererede fald i funktionsniveau efter 60 år, 
som vi observerede, passer fint med de få 
undersøgelser der er lavet på området. Altså kan det 
at blive gammel med MS blive noget af en fysisk 
nedtur, -det er det vi vil forsøge at se om man kan 
påvirke i positiv retning ved fysisk træning, med det 
studie vi er ved at gå i gang med.

Ulrik er også med til at udvikle et 
balancetræningskoncept sammen med forskere fra 
Karolinska Instituttet i Sverige samt forskere fra VIA 
College i Århus. 

Ulrik Dalgas
Lektor ved Institut for folkesundhed, 
Sektion for Idræt, Århus Universitet, har 
forsket i MS siden 2005, med primært 
forskningsområde sclerose og træning. 
Har lavet mange publicerede 
undersøgelser på området, og er aktuelt i 
gang med flere undersøgelser, blandt 
andet effekt af konditionstræning på 
hjernesundhed, og effekt på gangfunktion 
af henholdsvis styrketræning og 
balancetræning. Er kendt af de fleste der 
interesserer sig for sclerose og træning. 
Han har bl.a. også holdt nogle oplæg for 
Sclerose.info.

http://www.sclerose.info/
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At blive ældre med MS

Balance er en kompleks størrelse og vi synes der er et behov for at udvikle nogle trinvise 
evidensbaserede balancetræningsmodeller, som vil kunne komme alle sclerosepatienter der er 
udfordret på balancen til gode. I studiet for dem på 60 år eller derover kommer både styrke, 
færdigheds - og balancetræning til at indgå. -Ved observation af de +60-årige så vi at de var 
dårligere til at bevæge sig, for eksempel til at gå på trapper, så derfor kommer 
færdighedstræningen med i studiet.

Lidt mere generelt talte vi også kort om andre træningsformer, end styrke og konditionstræning: 
for eksempel okklusionstræning, EMS træning (strøm), robottræning, yoga og pilates. Ulriks 
anbefaling er at såfremt man har noget funktion er den bedste træning af styrken almindelig 
styrketræning, da det i tillæg stimulerer centralnervesystemet mest mulig. Hvis gangfunktionen 
er ikke eksisterende eller meget dårlig kan for eksempel træning med elektrisk stimulering af 
musklerne, eller træningsrobot være en mulighed. Vedrørende okklusionstræning synes han der 
er nogle sikkerhedsaspekter der gør at han ikke tør anbefale denne træningsformen til MS 
patienter endnu – dette knytter sig bl.a. til de påvirkninger af blodtrykket denne træningsform 
kan have. Desuden findes endnu ingen kontrollerede studier med MS-patienter. Yoga og pilates 
(som tilhører mine favoritter, red.) har også dokumenteret effekt, men kvaliteten af studierne er 
ikke altid overbevisende.

Konklusionen generelt, bliver vi enige om, er at al bevægelse/træning hjælper, og at det vigtigste 
er at være fysisk aktiv på den ene eller anden måde, med noget man kan lide. OG siger Ulrik, det 
er noget der tyder på at jo tidligere i forløbet man kommer i gang, både med træning og andre 
livstilsændringer, jo bedre effekt vil man have, sandsynligvis også på den lange bane. 
Udfordringen er at blive ved, hele livet. Specielt ved MS, falder man hurtig tilbage til sit gamle 
niveau hvis man for eksempel har deltaget i en aktiv genoptræning og ikke får trænet så meget 
efterfølgende.

Jeg prøvede at få Ulrik til at pege mig i retning af en magic bullet, der lige kunne fikse tingene. 
Det nærmeste vi kunne komme var: -Minimum to gange om ugen noget der er styrkebaseret, 
minimum 2 gange kondition, og gerne kombineret, hvis du ikke vil have at træning skal fylde for 
meget.
-Find en træningsaktivitet du er glad for, for du skal kunne holde til det på den lange bane. Hvis 
det er du ikke bryder dig om træningen vil du falde fra på et tidspunkt, selv om det kan være 
temmelig veldokumenteret at det hjælper i forhold til MS, afslutter Ulrik vores samtale med at 
sige

http://www.sclerose.info/
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God sommer til alle

Sommeren er 
over os endnu 
selvom vi er i 
august ...

Sørg for at nyde det – for vi ved alle er det kan forsvinde imorgen og blive det ”normale” danske 
sommer/sen-sommer vejr

// Admin

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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Artikel af Deanie Mofjeld

Sommer og varme

Varmen er, for mig, en smule ambivalent, kan man lide 
den eller ej. Det er et spørgsmål jeg stiller mig selv hver 
gang det er varmt. Det er jo skønt med solens stråler i 
ens ansigt, men i kender det sikkert godt, energien..
Ja, hvor blev den af.. har jeg glemt min Modafinil pille 
eller.. tankerne florere i ring og man kan slet ikke holde 
styr på hverken hoved eller hale..
Jeg syntes personligt, at jeg bliver ekstra fatigue ramt her 
i varmen, samt (grundet den manglende energi), at min 

nedsatte kraft i venstre side bliver forværret. Jeg får 
følelsesforstyrrelser og har mindre kontakt til mine 
lemmer og til min krop generelt. Jeg kan stå med ting i 
hånden og vupti.. så ligger det på gulvet, samt at jeg snubler oftere over mine fødder (drop fod i 
venstre fod) og mumler mere end jeg plejer. Jeg syntes også at mit humør går ekstra op og ned, 
end normalt. Tudeture, vredesudbrud, samt mindreværd.
Jeg ved faktisk ikke om det er varmen der spiller mig et puds, men jeg føler nogen gange at hele 
verden er i mod mig, forstå mig ret.. De klassiske op og nedture. I ved jo godt, ellers ved i det i 
hvert fald nu, at jeg er et positivt menneske, men jeg har da også mine dårlige dage hvor jeg bare 
tuder og tuder, skælder og skælder for ingen verdens nytte. 
I kender sikkert også de dage hvor man generelt føler sig alene eller holdt udenfor, og hvor man 
føler sig tilsidesat eller glemt. Hvorfor tænker i ikke på mig, hvorfor bliver jeg ikke inviteret med, 
har i helt glemt mig. Derefter spiller mindreværdet dig et puds, er det fordi jeg er syg, er det fordi 
jeg ikke kan drikke alkohol længere, er det fordi jeg ikke er den samme energi bombe som jeg var 
tidligere osv. osv. 
Det kunne jo være dejligt stadig at blive inviteret med til ting, selvom man ikke længere har det 
samme overskud, bare det at føle, at der bliver tænkt på en.
Sådan kan min tanker være når jeg får mine nedture og så kan jeg hverken sove eller spise, nok 
også fordi min hjerne er ved at bryde sammen for tankemylder. Derefter komme så tude turene 
hvor jeg skiftevis kan græde, tude, vræle i op til flere timer og så føler jeg mig især helt alene i 
verden, læs mit digt ”At føle sig Alene”.

Trods alt det, så prøver jeg energimæssigt at tage mig sammen til, at holde modet oppe, være 
positiv og vigtigst af alt, være en god mor for min søn og lave hyggelige ting sammen med ham 
(Se f.eks. billedet, som  var en hyggelig sommerdag ved polen). 
Jeg tager dog også sommetider en ekstra Modafinil pille, for at holde mig oppe og vågen, samt 
for at holde hovedet klart.
Læs også mit digt ”sommer og varme” som beskriver eftertrykkeligt hvordan jeg har det her i 
varmen.
Til sidst og ikke mindst, bevar modet, håbet, samt tålmodigheden. Det hele kan kun blive bedre 
hvis man tænker og er positiv.

Af Deanie Mofjeld
Journalist, digter og forfatter.

http://www.sclerose.info/
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Digt af Niel Rømde-Andersen

Tilbage til hverdagen.

De dejlige lune aftner forsvinder

Sommer livet går i dvale

I varmens frihed, kroppens frirum

At være underdog følelsen forsvandt

Oplevelsernes evaluering, de glædelige minder.

Feriens rolige fristed, samfundet kalder

Tilbage til hverdagen, ansvarets rolle

De faste rammer, ny virkelighed

Kan ikke forblive i frigear

Nye veje, det nye fokus.

Stressen – Kampen mod samfundets fart

Suger energien, for meget tankemylder

Forholde sig til nye ting

Glemmer mig selv, mit tempo

Den rolige glæde, fokus forsvandt.

De ting jeg gerne vil

De mange valg, livets samlebånd

Den hurtige bane, følge med

Går i stå – Konsekvensen – Jeg skriger

Føler mig et skridt bagud.

Udholdenheden tikker, energien rammer nulpunktet

Skavankernes vilkår, efterårets vejr påvirkning

Trække sig tilbage, små skridt

Årstidens kølige mørke, øjnenes tårer

Forberede sig på inde miljøet.

Af. N. Rønde-Andersen.

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 Jette Bech Sørensen.
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:
Jette Bech Sørensen

Alder:
59

Bor i:
Svenstrup J

Hvornår fik du din diagnose?
For 5 år siden.

Hvad var dine første symptomer?
Svimmelhed og dårlig gang.

Hvilke tanker og følelser gjorde du dig da du fik diagnosen?
Jeg fik en afklaring på mit helbred.

Hvordan fik du fortalt din nærmeste familie og omgangskreds at du havde sclerose?
Jeg fortalte dem, at jeg havde fået diagnosen og at jeg nu måtte leve med de udfordringer der kom.

Hvordan reagerede din nærmeste familie og omgangskreds på at du havde fået sclerose og hvordan 
tackler de det i dag?
Min datter troede, at jeg så var på dødens rand. I dag har de stadig svært ved at acceptere min 
situation, men de hjælper mig.

Hvilken form for sclerose har du?
Primær progressiv sclerose.

Et af sclerosens 1000 ansigter: 
Jette Bech Sørensen, 59 år

Jette Bech Sørensen

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

Hvilken medicin får du?
Jeg kan ikke få noget medicin.

Tager du nogen former for alternativ medicin?
D-vitamin, ingefær shot.

Hvor tit bliver du MR-skannet?
Jeg bliver ikke scannet mere.

Hvor mange skanninger har du haft og hvornår var den sidste?
5 skanninger og den sidste i 1995.

Taler du og din neurolog om din udvikling i sclerosen ud fra dine 
skanninger?
Ja og hun mente ikke jeg skulle scannes mere pga. ingen udvikling i 
plaks.

Hvordan påvirker din sclerose din hverdag?
Jeg går dårligere og dårligere. Svimmel , dårlig til at tale og huske.

Har du accepteret din sclerose og hvordan takler du det?
Jeg har accepteret, og jeg bruger de hjælpemidler, som jeg har brug for. Rollator og praktiske ting i 
køkkenet.

Hvad er din beskæftigelse?
Førtidspensionist.

Hvad arbejder du med eller arbejdede med?
Jeg var bankfuldmægtig.

Hvilke uddannelser har du?
Jeg er bankuddannet 

Hvad er dine fritidsinteresser eller hvad har det været?
Jeg har spillet fodbold. Jeg træner nu hos fysioterapeut og går til yoga.

Har du ændret dig efter diagnosen og på hvilke måder?
Jeg er opfarende, socialt tilbagetrukket, nærtagende og deprimeret.

Hvordan føler du at du er som menneske i dag?
Jeg er deprimeret og tilbagetrukket.

Får du vredesudbrud og hvad gør det for dig både positivt og negativt?
Ja, jeg får vredesudbrud og det gør kun noget negativt.

Hvad gør dig glad?
Det gør mig glad at være sammen med positive og glade mennesker, og når jeg ser noget sjovt i tv.

Hvad gør dig vred?
Når jeg bliver ignoreret, samt manglende nærvær fra familie.

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

Træner du og hvor tit træner du?
Jeg træner hos fysioterapeut to gange om ugen.

Hvordan påvirker træning dig positivt eller negativt?
Jeg får mere kraft i mine arme og ben, samt jeg er sammen med andre i 
samme situation som mig.

Oplever du at der er nogle der vender dig ryggen eller fravælger dig til 
specielle arrangementer?
Nej, ikke specielt. 

Hvad er dit motto, ynglings citat eller slogan?
Sammen bliver vi stærkere. 

Lever du efter sclerose principperne med kost osv. og kan du mærke en 
forskel på før og efter?
Jeg lever efter de 8 kostråd, men jeg er ikke fantastisk. 

Hvad har din sclerose givet dig af positive oplevelser eller nye hobbyer?
Min søster kommer med positive udtalelser. 

Hvad har din sclerose givet dig af negative oplevelser eller hobbyer du har måttet give afkald på?
Det får mig til at holde mig tilbage.

Livet har mange farver, hvad var din farve før diagnosen og hvad er den nu?
Pink / blå

Hvad synes du er det bedste ved at have sclerose og hvad er det værste?
Det gør mig mere stædig / jeg kan ikke de ting jeg før kunne.

Hvor er du om 5 år og hvad er din største drøm?
Alene. 

Har du et godt råd til nye eller gamle med sclerose?
Prøv at være stærk og se det positive i udfordringerne.

Hvad syntes du om det job sclerose.info laver?
Det er så informerende.

Fortæl lidt om dig selv og dit liv indtil nu?
Gift. Af og til ensom. Svært at have en teenager, som jeg ikke kan være der 
for pga. min energi. Jeg hviler 2 timer om dagen.

16
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At føle sig alene - Digt af Deanie Mofjeld

Dryp, dryp, trille, trille,
tårerne falder i stime,
smerterne presser på
og jeg kan ikke spå.

Er det smerter, er det spasmer,
min krop den ej sig flasker.
Er man skæv, er man fuld,
når man falder om kuld.

Folk de dømmer og dømmer,
selvom vi ligger her og ømmer,
ud fra hvad de ej ved,
så er det os der her led.

Hvor er folk nu henne,
hvem er så de slemme,
når vi her tilbage alene står
så er det alligevel os der sår.

Da vennerne havde det skidt,
så havde vi sammen med dem lidt.
Nu er det os der står for skud,
men der er ingen som har en klud.

En klud til vores øjne at tørre,
vi kan dem slet ikke snøre.
hvor er de nu henne,
de må os ej glemme.

Hvem forstår vores sorg,
den er stor som en borg.
Vi ved det hele er noget lort
og det er virkelig noget stort.

At vi her alene tilbage skal stå
og at vi kæmper for ind til jer at nå.
Vi står herude i kulde
og ved slet ikke hvad vi skulle.

At føle sig alene

For hvem er der for os,
når vi har brug for et los,
til videre i livet at komme
uden hænderne i vores lomme.

Hvis livet ikke giver os et plus
og at det kun giver os et pust,
så er det svært her i livet at være
og hvor er de der stod os nære.

Jeg over min skulder skuer,
er der noget derude som der luer.
Er der nogen her for mig,
så jeg også kan være der for dig.

Tårerne presser stadig på
og jeg kan stadig ikke spå
Hvor blev det gode liv dog af,
jeg kan jo ikke rejse et flag.

Af Deanie Mofjeld
Journalist, digter og forfatter.

http://www.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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Sommer og varme - Digt af Deanie Mofjeld

Her i varmen er det skønt,
men det er dog ej kønt,
at dine hænder dig flaber
og at du tingene taber.

Energien har dig på ny forladt
og varmen er slet ingen skat.
For du her i varmen ingen energi har
og du kan ikke holde dig selv for nar.

For selvom du varmen på din krop kan føle,
så kan man ej tingene nøle.
Tingene de skal alligevel gøres
og de kan heller ej snøres.

For hvem skal det ellers gøre,
hvis du ikke det hele kan snøre.
Jeg siger det blot til dig.
for at hjælpe dig på vej.

For livet har en masse fejl
og det er ligesom med et sejl.
Det er svært at få op at stå,
men der er ikke noget vi skal nå.

Det er ok med dårlige dage
og så må tingene godt ligge i lage,
for følelser og tårer vil dig til tider fylde,
som væltende ned fra en hylde.

Når du ej tårerne tilbage kan holde,
så lad dem blot sig udfolde.
Det at give slip på det gamle jeg,
det er nemlig slet ingen leg.

For et sind fyldt med smerte og sorg,
det føles som en kæmpe borg.
En borg så kraftig og stærk,
som det mægtigste værk.

Det er hårdt en kronisk sygdom at få,
men der er jo heldigvis ikke noget vi skal nå,
Men dertil accept, at komme
det kan føles som et hul i hjertets lomme.

Sommer og varme

http://www.sclerose.info/
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Sommer og varme - Digt af Deanie Mofjeld

Der vil op og nedture komme,
men det vil vores håb ej fromme.
For når følelserne af dit gamle jeg er væk,
så kan det føles som en læk.

Men er man først dernede,
hvor det er svært at lede,
efter det positive i ens liv,
så må man godt give sig selv et niv.

For hvis vi negativ vælger at være,
så er der ikke rigtig noget vi kan lære,
men kan man derimod det positive liv mestre,
så er det, det positive liv som dig gæster.

Det er en kæmpe kamp for sig,
og det er det stadig for mig.
Det er en meget lang og hård vej,
Men jeg kæmper for at være stærk og sej.

Vi har nemlig en ny vej i livet fået,
og en masse i det gamle liv sået.
Men vi er jo trods alt i live
så lad blot det gamle liv bort sive.

Hvis venner og familie de os svigter,
hvis vi viger fra vores aftaler eller pligter,
så må vi det desværre bare svælge,
hvis de derfor vil os fravælge.

For nye venner vil os tilkomme,
som taget op fra livets lomme.
så find det gode frem i livet
og lad os ej være pivet.

Dit gamle liv er nu forsvundet,
men du har noget nyt vundet.
Nemlig det positiv at være,
som mange har godt af at lære.

Af Deanie Mofjeld
Journalist, digter og forfatter.

http://www.sclerose.info/
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Om foreningen Sclerose.info

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

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

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

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

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

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

Sclerose.info
...det handler om at leve

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


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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OBS

HUSK SOLCREME 
MED HØJ FAKTOR

Det er stadig vigtigt !!

http://www.sclerose.info/
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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

http://www.sclerose.info/
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