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August er måneden hvor vi stille og roligt bliver kastet tilbage i dagligdagen.
Nu er det slut med ferien – i hvert fald for en del af os.

Realiteten er at sommeren er ved at være afgående er efteråret kommer snigende.
Det er eftersommeren hvor der er dage hvor det regner rigtig meget, blæsten tager til, og vi 
får de første glimt af den kommende tid.

Nogle elsker det, andre ikke.

Jeg er sommer typen.
Jeg vil gerne holde fast i sommeren – varmen (ikke for varmt dog) – lyset – solen – glæden.
Jeg er en sommer og glædes person, og jeg finder mest glæde i den lyse sommer periode
Jeg synes også at andre mennesker generelt er mere glade i sommer perioden, er mere 
positive, og alle ved at det med at være positiv indstillet til dagen, livet, det er mig.
Det betyder så utrolig meget for mig og mit liv.

Jeg er også typen der prøver at finde positive ting i svære tider. Det er blevet en del af min 
personlighed.

Derfor når jeg læser vores undersøgelse om covid og kognition, så sidder jeg konstant med 
tanker om hvad man kan gøre, ændre, tage fat i for at bedre livet for os med kognitive 
udfordringer.
For der er meget man kan gøre !

Der er mange redskaber man kan bruge – ting man skal undgå osv. osv.

Jeg vil dele ud af min erfaring indenfor dette – fordi jeg ved hvor meget kognition fylder for os 
med udfordringerne, men ligesom for vores familier og kære omkring os
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Lederen fortsat …

Kognition er en ting – men det at holde gang i livet – det at holde gang i det positive liv og 
oplevelser, det er ligeså svært. MEN det er ligeså vigtigt

Mange af jer der har været til arrangementer hvor jeg har været der og har talt – har hørt mig
sige:

Du bestemmer selv hvor dan du tilgår dagen ! 

For mig er det sådan et vigtigt budskab. Du vælger selv hvordan dagen skal starte.
DU kan vågne op og tænke … eiiiii … eller sikken et møgvejr, eller fokusere på smerte eller 
dårlige tanker. Eller også kan du tænke – vejret er ikke så skidt, solen skinner over skyerne 
(jeg ved godt det er en kliche, men den er sand!) TViING gode tanker ind i hovedet. Gode 
oplevelser dagen før, et knus, en samtale, tv eller hvad som helst. TVING tankerne ind.

Jeg ved godt at manglende søvn eller andre forhold kan spille ind – men der er ALTID noget 
positivt man kan sætte i stedet. Du skal bare huske at gøre det.

Det er en proces og en periode man skal øve sig i det, men det er hele arbejdet værd. Dit liv 
bliver mere positivt og godt.

Det er nemmere at komme igennem en dag hvis den starter positivt… uanset hvad !

For dig indvendig er det bedre at være en jubelglad krudtugle – end en grædende trist person.
Det kan godt være folk betragter dig udefra som en ”anderledes” person hvis du er en 
jubelglad person … men det er lige meget hvad andre tænker så længe du er positivt og glade 
indeni

August opfordringen – som mange gange før – nu skifter vejret – så prøv nu at lav en positivt 
skift i dit liv. Begynd at træn på at være mere positiv indstillet

Du vil se du bliver mere glad – du vil se dine omgivelser blive mere glade. Det er en positiv 
udvikling du starter.

Livet er godt og smukt – HUSK det !

Nu kommer efteråret og skiftet snart – og det skal vi også finde noget godt i

Kim
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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 
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Har du fået købt din sommer t-shirt endnu ??

Efter en længere undersøgelse og snak omkring hvordan vi som scleroseramte har det og 
føler har han lavet nogle dyr/design der understreger de forskellige følelser vi har.
Kampagnen vi har villet lave (og vi startede for et lille år siden) – hedder ”Hug me” som er 
engelsk for ”Giv mig et knus/kram”, efterfulgt med vores følelser/tanker – jeg er glad, jeg 
er vred, jeg gemmer mig med flere.
Afsluttende står der – Life is for living – hvilket er engelsk for - det handler om at leve 
(sclerose.info slogan)
Sclerose.infos logo er midt på – men efter undersøgelse blandt mange ønskede man ikke 
at der skulle stå sclerose – hvorfor det er står der.
På skulderen er en bar kode som er til vores 
hjemmeside.

Vi håber alle vil købe en t-shirt eller flere ;-) …
Så kan du have den på der passer til dit humør

Besøg vores Butik / onlineshop

// Admin

HUG ME kampagnen – T-shirts her til sommer !
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Vi bragte tidligere nogle resultater fra den undersøgelse Sclerose.info lavede omkring 
kognitive udfordringer i forbindelse med den Covid periode der var, og vel egentlig stadig 
er … nu er spørgsmålet hvad fremtiden bringer.

Vi går lidt mere i detaljer denne gang … både om spørgsmål men også lidt 
grundlæggende, der er med til at understrege at undersøgelsen passer i det normale 
sclerose billede.

Ca. 80% er kvinder

På spørgsmålet om man som scleroseramt føler at ens kognitive situation/udfordringer 
har ændret svarede 45% ja – 30 % ved ikke rigtig – imens kun 25% svarede nej:

70% er gifte eller i parforhold, 30% er singler

Det samme gør sig gældende om man bor alene eller ej.
30% bor alene 
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Aldersmæssigt er det fordelt sådan at 
25% er op til 40 år gamle
40% er fra 40 til 50
30% er 50+

Det passer rimeligt på den gruppe der følger Sclerose.info på Facebook.

På spørgsmålet omkring hjemmeboende børn kan man se at 

22,5% er fuldtidsarbejdende – 17,5% flexjobere – 45% pensionister
Det passer ligeledes på tidligere undersøgelse – og er en vigtig faktor på hele 
problematikken omkring Covid.
En ting er at være hjemmearbejdende en anden er at være begrænset i at møde sine 
kollegaer, og de følelser der følger med det. Det har jo været et stort problem for mange 
mennesker generelt.

Børn:
Jeg har to børn, en teenager der bor hjemme, og en ”voksen” der bor ude.
Under covid så jeg hvordan situationen virkelig havde en negativ og dårlig effekt på min 
yngste hjemmeboende teenager. Det var mange ting der faldt sammen for ham.
Han blev alene, lige pludselig blev det ok og godt at bruge tid på sin computer, noget vi 
altid har arbejdet på han ikke skulle, og så var der lige frygten for at hive Covid hjem, til 
mig der var/er vi risikogruppen (et ansvar en teenager IKKE skal have, og tro mig det var 
ikke pålagt på nogen måde……) samtidig så drøner hormonerne derud af når man er 15 
år gammel (den største udvikling og ændring der er for et menneske ligger i den periode 
og ikke i 3-4-5 års alderen), totalt teenager humørsvingende, perioden hvor man danner 
din identitet … jamen det blev bare for meget for ham – og han led under det (og er 
stadig ikke ovenpå 100% endnu). Han havde et sammenbrud på en måde – og det var 
utrolig krævende at være omkring ham, støtte ham, være hans far, hjælpe og støtte 
selvom man ikke rigtig selv forstod det hele.
Grunden til jer fortæller det, er at jeg ved de fleste med hjemmeboende børn oplevede 
et pres på en måde, selvom det var skønt at have dem hjemme. 
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Derfor, spørgsmålet om man har bøn, er vigtigt i hele billedet og kognition og Covid

Det er ca. halvdelen der har hjemmeboende børn.
Uanset hvor meget man elsker sine dejlige børn, så er de ”arbejde”
Jeg kender en del der har helt unge børn, og der er krudt i børn på 3-4-5-6-7 år, og de 
skal underholde(s) og kræver helt klart tid – og man skal være på.

Med den basis viden om hvem det er … kommer her svar:

45% føler der er sket en ændring, 30% sige måske.
”Kun” 25% føler sig sikre på det ikke er tilfældet.

Det er hel forståeligt og meget forventet. Der er selvfølgelig grader af hvor meget men vi 
er mange i den situation.
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En del har fået angst, en del føler deres verden har ændret sig rigtig rigtig meget – en del 
har ikke turdet gå udenfor en dør – men heldigvis en det over 50% der har selvom de har 
været påpasselige stadig har mødt andre mennesker.

Og så lige en ret positiv og god bemærkning – der var en der skrev… Det har været godt, 
for jeg har ikke skullet tage stilling til ret meget – og det er positivt !

WWW.SCLEROSE.INFO

Sammenholdt med om man følersituationen har ændret sig passer det fint sammen.
Det er en følelse, og for nogen er den større end andre – nogen er mere opmærksomme 
end andre.
Men generelt har det haft en stor betydning, og Covid har stresset mange på et plan
Det er IKKE alle – det er vigtigt at sige.
Hvis du er en af de heldige der ikke har haft nogen som helst negative påvirkninger er det 
super.

Som vi altid siger i Sclerose.info så er vi forskellige, både som mennesker, man også den 
udvikling af sygdommen der er. Uanset hvad og hvordan skal vi have fuld respekt og 
forståelse for hinanden.
Så hvis dette billede ikke passer på dig – er det normalt

For dem hvor Covid har givet stress, der er problemet mange gange at stress har en 
utrolig negativ effekt på sclerosen.

Stress er som bekendt en af de største fjender for sclerosen.
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En anden følelse en del har haft er at føle sig lukket inde.
Det er ikke kun scleroseramte der har haft den følelse men mange mennesker har følt 
det under Covid – i hele verden

Det er jo menneskelig at hvis man ikke frit kan bevæge sig rundt og gøre hvad man vil –
så opstår følelsen af at være lukket inde eller være fastlåst

Så det er en almindelig følelse – og som det ses nedenfor er der rigtig mange der har følt 
det (i en grad eller helt)
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Samtidig kan den følelse af at være fastlåst, lukket inde, det at man ikke kan bevæge sig 
frit som man vil, den KAN være med til at gøre en stresset, eller i hvert fald få en til at 
føle man har formindsket livskvalitet – som igen forstærker dårlige følelser.
Med mange ting under Covid har det været og er en negativ spiral.
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Når man sammenholder det med hvordan vi scleroseramte har kunnet møde mennesker 
under hele perioden, jamen så bekræfter det endnu mere den situation som vi har stået 
i.
Indelukket hed, stress, ikke møde mennesker nok.
Den onde spiral har været hård ved mange.

Når det begynder at udvikle sig sker der nogle bivirkninger eller følger, som for en 
omgivelser kan virker mærkeligt, men det er en almindelig ting.
Problemet er at de kan forstærke ens negative mønster – og generelt giver 
humørsvingninger. Godt 65% føler dette som du kan se nedenfor

Alle der har en dårlige periode eller bliver presset, eller for os scleroseramte der får 
aktivitet i sygdommen, der bliver lunten kortere. 50% føler dette.
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Med humørsvingninger – vrede – der kommer også mange det er man bliver ked af det. 
Både ked af det fordi man ikke helt forstår – men også fordi man f.eks. reagere med 
vrede på simple ting …. Og så bliver man ked af det bagefter.
Det er et hyppigt mønster også.

En anden meget almindelig kognitiv reaktion når man er stresset, har udsving er at man 
begynder at glemme lidt.
Hukommelsen, og mange gange er det korttids hukommelsen der bliver ramt, mere eller 
mindre.
Det kan vise sig på mange måder.

Nedenstående er ikke overraskende, men det er meget tankevækkende

Det er faktisk hele 70% der føler at hukommelsen nok har ændret sig lidt 
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Har vi så kunnet holde os beskæftiget ?
Det er faktisk super positivt og godt at ikke nok med at over 50% føler de har kunnet det, 
så har 15% fået ny(e) hobby.
Super at så mange har kunnet vende en negativ præget situation og skabt noget godt ud 
af det. Det er kreativt og det er rigtig rigtig godt.
Hold ved de nye hobbys – det er sundt og godt !

Mere end 50% føler at de er mere underfor tilværelsen nu – under og her lige efter Covid 
– MEN, det er en følelse som passer helt ind i den almindelige opfattelse, og ikke kun for 
os scleroseramte. Det gør det ikke direkte bedre – men vi er mennesker som alle andre.
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De fleste af os er blevet vaccineret – hvilket er rigtig godt. Nogle få kan ikke pga. af deres 
medicin, og så er der en gruppe der ikke vil have vaccinationen. Den gruppe vælge selv 
og tager den risiko der følger – og som med den gruppe der er over hele verden der ikke 
vil vaccineres – det er deres valg !
Man kan måske håbe at verdenen indføre og bruger corona passet sådan at man skal 
vise pas for at kunne komme i biografen, gå til fodbold, udstillinger, rejse, restaurant osv. 
osv. – for selvom der er en gruppe der ikke vil vaccineres skal de ikke øge smitten eller 
risiko for sygdom for andre. Lad dog EU virke lidt centralt og godt denne gang (men det 
sker jo nok ikke)

Note. Ved undersøgelsen havde en del kun fået en vaccination – tallet for begge indsprøjtninger 
er nærmere 85% nu.

På spørgsmålet om man er bange for genåbningen er det rigtig mange der ikke er. Det
skyldes med garanti som resten af befolkningen, at man har fået nok nu. Nu skal man i 
gang med at leve ”normalt igen” … hvad så end normalt betyder. For verdenen bliver ikke 
som det var før Covid. INGEN ved hvordan den nye verden helt kommer til at se ud –
men meget har ændret sig – og nye mønstre er sat i gang.

KOGNITION - UNDERSØGELSE

WWW.SCLEROSE.INFO

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


Alt for mange føler stadig kognition er et tabu.
Det er også svært at snakke om, for det er ikke synligt som sådan. OG, en del gange 
lægger man ikke selv mærke til de ændringer der sker.

Når noget er tabu, som kognition åbenbart stadig er – så skal vi debattere og snakke 
MEGET mere om det. Det fylder for rigtig mange – men stemme, råbet er for lille
Vi SKAL støtte hinanden, mere og bedre.

Når noget er tabu så bliver det også mange gange skjult – og det er skruen uden ende, 
mere skjult, mere tabu, stører problemer for de enkelte.

Hvis man har kognitive udfordringer, og man ikke kan tale om det, at man skjuler det, 
eller at der behandlingsmæssigt ikke gøre nok for at belyse det – så ender man op med 
en gruppe mennesker der er kede af det.

Der ikke forstår – der ikke ved hvad de skal gøre !

Der er rigtig mange gode råd til mennesker med kognition, værktøjer man kan bruge, 
ting man bør gøre eller vigtigere bør undgå.
Det vil vi beskæftige os meget med resten af året og sikker også ind i 202

Sclerose.info har det som emne i år – og på grund af Covid er det blevet endnu mere 
vigtigt end før (hvis man kan sige det sådan)

Lad os hjælpe og støtte hinanden !

Hjælp til i debatten og informationen omkring kognition

// Admin
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Når følelserne kammer over.

I kender sikkert det, at i ikke kan styre jeres følelser og følelserne pludselig spiller dig et puds, 
følelserne kammer over og man bryder ud i gråd.
Hvad skete der lige her, er det magtesløshed eller hvor kom det lige fra?

Man kan godt mærke (fra man slår benene ud af sengen), at det her er en af de dumme 
dage, hvor man burde være alene, helst i sengen og folk skal helst holde sig langt væk. Hele 
følelsesregistret bobler inde i kroppen og venter kun på, at få sit spring ud af kroppen.

Det skete desværre for mig den anden dag, jeg havde opbrugt al min energi og jeg var alene 
hjemme  med min søn, som jeg så tit er fordi min mand er på arbejde. Jeg kan på nuværende 
tidspunkt ikke rigtig huske hvad der skete og hvad udslaget var for, at det hele kammede 
over. Jeg er heldigvis god til at mærke og forklare når jeg har en af de her dumme dage og 
den her dag, blev det hele bare for meget, at stå med det hele selv. Jeg var udmattet og 
fatigue ramt, så hen af aftenen, da jeg skule putte min søn, begyndte mine tårer at strømme 
ned af kinderne på mig. Der var simpelthen intet at gøre og jeg kunne slet ikke kontrollere 
dem.

Jeg måtte derfor børste min søns tænder, med tårerne væltede ud af hovedet på mig.
´Er mor ked af det´ spurgte min søn omsorgsfuldt og lagde armene omkring mig. Det 
resulterede så i, at tårerne blev forvandlet til gråd og jeg brød sammen. Han gav mig det 
længste kram jeg kan huske og det hjalp faktisk, at lade tårerne få frit løb.
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Det at føle sig magtesløs og frustreret over det, at have sclerose, ikke at kunne styre sine 
følelser, ikke at kunne få dagen til at hænge sammen uden sin medicin. Sine piller så man kan 
holde sig vågen, sine piller for at hjernen kan komme i kontakt med kroppen. 
Det er en kamp hver evig eneste dag og nogle gange magter man bare ikke at kæmpe 
længere. 

Selvom jeg er et positivt menneske og at det er mit positive sind, der får mig igennem dagen, 
så kan det altså godt til tider være hårdt at bevare det positive sind, det at tænke positivt og 
bare det at være positiv og ligesom jer andre, så har jeg selvfølgelig også de her dage. 
Heldigvis har jeg dog meget få af dem og når jeg så har dem, så er jeg bare ekstra 
taknemmelig for, at jeg har min søn. Han forstår, at give mig den omsorg, jeg i sådanne dage 
og situationer har brug for.

Summa summarum, så er det derfor jeg ikke var her i sidste måned, grundet ovenstående 
hårde og energiforladte periode. Jeg er dog desværre endnu ikke kommet helt igennem den, 
men jeg er tilbage hos jer og jeg håber i alle har haft en dejlig ferie.

Sol og varme er jo skønt, men hold da op, hvor blev den energi dog af. Ikke nok med at vi har 
50% mindre energi end raske mennesker (udhvilet), så er den også dykket ned med 
yderligere 15% her i varmen. 

Ukrudtet har overtaget haven, græsset er højt, hjemmet må vente med rengøring og alle ens 
gøremål bliver flyttet fra dag til dag og det hele hober sig op til en ond cirkel.
Har man så en dag med næsten 40% i energi (udhvilet), så dukker overspringshandlingerne 
op, netop fordi man ikke magter det eller ikke ved hvor man skal begynde. Man burde og 
man burde også lige...

Jeg kan kun sige, tingene bliver gjort med tiden og man må aldrig punche sig selv, for det 
man burde og det man ikke burde. En dag af gangen, stress ikke jer selv unødigt, vi har nok at 
kæmpe med.

Tænk, vær og lev med et positivt sind, samt med en positiv tilgang til livet.

Af Deanie Mofjeld
Journalist, digter og forfatter.
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Tidligere har Sclerose.info afholdt webinar omkring kognition, det første webinar – som blev 
afholdt i samarbejde med Gry Jungberg Møller Madsen – og Sanofi Genzyme

Hvis du ikke så det – eller hvis du gerne vil have en opfrisker, så følg nedenstående link – det var 
utrolig givende.

Følg dette link til Sclerose.infos YouTube kanal

https://www.youtube.com/watch?v=Mn0g7YOmnaE
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Spændende samarbejde for Sclerose.info

https://sclerose.evercall.dk

6 timer og 6 GB til 80,- med den rabat som Sclerose.infos brugere har er en rigtig 
god pris. Det er IKKE kun en en-gangs rabat. Det er i fremtiden den pris du betaler

Evercall har ændret vores side for Sclerose.info en smule sådan at man nu kan se 
hvad tilbudsprisen er – noget vi blev opfordret til at bede Evercall om at gøre.
Så den besked er sendt videre og forstået.

Gode priser for os scleroseramte.
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Positivitet

Alle der kender mig. Alle der har været til arrangementer med Sclerose.info hvor jeg har 

deltaget ved, at jeg altid siger: det gælder om at forblive positiv .... 

Det gør din dag nemmere

Du kommer lettere igennem dagene, både de gode, men især de dårlige

Jeg TROR ... at sygdommen opfører sig lidt mere pænt, hvis man kæmper med den og 

ikke imod den. Det er ikke kun en ordleg – kæmpe med eller imod.

Det er måden at kæmpe på. Der ligger en del accept af sin situation i det samme, accept 

af sclerosen (det er en anden snak – og ACCEPT betyder ikke at man blevet glad for sin 

sygdom, men at man har lært at leve med sin tilstand)

Jeg VED på min egen krop og mit eget sind ... at det at øve sig i at være glad og positiv –

det hjælper i dagligdagen – det gør det nemmere, når der er nogle møgdage – det gør 

det nemmere at se fremad.
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Jeg har brugt det før – og gør det gerne igen ... Arne Nielssons kloge ord til mig : ”hvis du 

vil blive god til noget – så må du jo træne!”

Det virker!

Ikke at man bliver en jubelglad klovn, der vader rundt med et evigt smil ... men det 

skaber en indre styrke, man kan bruge, når man skal hive lidt flere ressourcer op af 

hatten i livet. Når livet bider, elle ens sclerose bider, så er det noget nemmere at ”børste 

bidet af sig” hvis man kan hive det positive frem i ens liv, midt i ens situation.

Du må gerne være ked af det – du må gerne være bange – du må gerne bande af det 

hele .... Men det er vigtigt at du ikke bliver hængende i alt det humør eller den situation. 

Det er vigtigt du ikke giver efter, lader stå til, eller lader dig falde dybere ned, og måske 

endda ramme en depression.

Prøv at øv dig i positiv tankegang – for det hjælper på de slemme dage. 

Værktøj

Man skal ikke altid ”bare” give gode råd – men også give nogle værktøjer til – hvordan 

gør jeg så !!

Hvis du prøver i en periode (2-3 uger) at bruge ca 5-10 minutter hver eneste dag, på at 

sidde og tænke positive tanker – glade tanker (det er helt lige meget om hvad) – så vil du 

føle en forskel i dit humør . 

At det er lige meget hvad det er man tænker på – er vigtigt at du ved, og egentlig også 

forstår. 

Her er et par ting som jeg har brugt, så du vil se at det kan være meget meget simpelt:

- min yngste søn gav mig et knus, og jeg mindes både det dejlige knus og den følelse jeg 

havde da jeg fik det

- min søn eller anden person, sagde til en 3 person – min far en sej fordi ….

- jeg kan lidt mere med min træning end sidst jeg trænede

- jeg følte mig frisk og ed god energi i morges da jeg vågnede

- jeg har sovet godt

- jeg havde en super griner sammen med en ven

- maden jeg fik i går aftes var rigtig lækker

… og på en svær og træls dag hvor man skal grave dybt … der kan selv ”Nej hvor kaffen 

jeg sidder og drikker smager godt”

Så det er alle positive tanker du kan have – bring dem frem i din bevidsthed, husk den 

gode følelse du havde.
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Men ikke bare en gang du skal gøre det – eller et par gange. Prøv det hver dag i 2-3 uger.

Jeg kan nærmest love dig at de første gange du sidder der og forsøger at grave de 

positive tanker frem, der vil du føle dig meget dum – og jeg ved du vil sende mig nogle 

rigtig slemme tanker … ”Det her er da åndsvagt ..- Hvad ved ham klovnen om mit liv … 

osv osv.”

Det er din krop – dit sind – der forsøger at gøre modstand imod det tankemønster du har 

haft igennem lang tid.

Din krop og dit sind er ikke vant til at du tvinger dig selv til at tænke positivt – så den 

reagere, og reagere negativt. Samtidig, så er der så mange negative oplevelser hver evig 

eneste dag, at det kan være svært ikke at falde i at tænke negativt. Bare åben dit TV og 

se nyheder. Det er 80% negative ting du får i hovedet.

Når dine tanker glider væk fra det positive (og det gør de) – så tving dem tilbage.

Tænk – tænk højt – og tving det positive tilbage. 

Efter nogle dage vil du opleve at det begynde at blive nemmere (ikke nemt).

Træn og øv dig – og som det er med din fysiske træning, så vil det sikkert ”kun” gå stille 

og roligt frem. Hold fast – for jeg kender ingen det ikke har hjulpet hvis de har trænet i 

positivitet over en periode.

Prøv det af … og du er altid velkommen til at sende mig en besked – eller mail … 

kim@sclerose.info eller i Facebook gruppen.

Kim G
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Dig og hospitalet

Hvordan er dit forhold ti din læge og sygeplejerske ?

Vi har spurgt nogle gange, nu sætter vi en ny undersøgelse i gang for at se om tingende 
har ændret sig.

Alt tyder på at den plan den er lavet ”Patient ansvarlige læge” ikke er blevet gennemført 
eller implementeret – eller blot startet på det, og det er efterhånden mange år siden 
den skulle have været implementeret.

Vi holder stadig øje for den plan skal implementeres – og der skal være bedre og mere 
sikre forhold for os scleroseramte.

Vi skal have en ansvarlig læge der kender os – sådan man ikke starte forfra hver gang 
man kommer ind til lægen – men lad os se hvordan det ser ud nu – undersøgelsen 
bliver sat i gang i september

// Admin

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


WWW.SCLEROSE.INFO

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

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

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

Eller skriv til Deanie Mofjeld i Facebook gruppen eller på mail deanie@sclerose.info

http://www.sclerose.info/
http://www.sclerose.info/
mailto:admin@sclerose.info
mailto:deanie@sclerose.info
http://www.sclerose.info/


Med kognition skal man træde varsomt,
for det kan godt være rimelig sparsomt,
med ordene der ud af munden flyver
og hjernen der efter ordene syder.

Du snubler over dine ord
og de vælter ud fra syd til nord.
Koncentrationen er ikke længere en dyd 
for du bliver uopmærksom ved den mindste lyd.

Du har pludselig skabt dit eget sprog
Et sprog som ikke gør folk særlig klog,
klog på det du prøver at sige
og man føler sig her som en lille pige.

Kognition kan godt være en hjerne vrider,
for hukommelsen ud af hjernen siver.
Styringsfunktionerne i hjernen ikke længere findes
og ved opmærksomhed kan de heller ikke tilbage vindes.
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Af Deanie Mofjeld
Journalist, digter og forfatter.

Du har nu mistet din mentale energi
og du føler dig meget tom indeni.
Du føler dig pludselig meget træt
når din hjerne ikke kan makke ret.

Vågenhed spiller dig nu et puds
Og du føler dig som en struds
Du har lyst til at gemme dit hoved ned i puden
For at folk ikke skal se kluden

Kluden som du med dine øjne vil tørre
For du kan ikke længere tingene snøre
Tårerne i dine øjne presser på,
og du kan ikke med kognition spå.

Indlæring er heller ikke længere en dyd
og du kan ikke med det hele spille snyd.
Så du må acceptere det hele som det er
og det er ok at være lidt sær.
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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
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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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