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September er over os.

Det er begyndelsen på efteråret
Denne september har været en utrolig travl måned. Vi er i planlægningens tid. Både for den 
kommende tid men også for 2022.

Det er det samme hvert år – lige før oktober, der vedtages mange ting.
Det er både for os som forening, men både erhvervsmæssigt, politisk der foregår der mange ting.

Ingen tvivl om at 2020 var et totalt underligt år – men 2021 har også været stærk uforudseligt.
Betragter jeg 2021 indtil nu, føler jeg at bagkanten på Covid har været underlig. Havde vi ikke
vores dejlige danske fodboldhold som havde samlet danmark i en periode, så synes jeg faktisk at 
2021 på mange måder har vist lidt for meget egoisme og manglende respekt for andre mennesker.
Politisk har 2021 været en total farce – man kan efterhånden ikke tage politikere seriøst mere. Jeg
er målløs. I forretningsverdenen der havde mange politikere ikke har deres job længe.-
Nogle kalder det en børnehave inde på tinget – eller i kommunerne … tjjjaaa … der er lidt om 
snakken.

Ingen tvivl om at når lederne af et land har så meget totalt rod i deres partier, i personlighederne
ind imellem , så er det sgu svært det ikke smitter af på ”samfundet”.
Omvendt så kan samfundet – det er os – dig og mig – vi kan ikke se os fri for at vi skal opføre os 
ordentligt og have respekt for hinanden – uanset man er enige. Det gamle ordsprog ”vi kan blive 
enige om at vi ikke er enige” det er sandt!
Jeg synes at meget af den Covid diskussion der har været (og er) – masker eller ej – afstand til 
hinanden osv. (vel også rengøring, håndvask …) den er simpelthen så dum !
Folk respektere ikke hinanden. Jeg kender efterhånden mange der er blevet skældt ud fordi de 
beder om afstand i supermarkedet … eller blevet kaldt alt muligt dumt fordi de tager 
mundbind/maske på i forretninger, tog, bus  … 
Undskyld men hvad fanden ligner det ?!?!?

Forsættes på side 4
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Lederen fortsat …

Hvis man er en person der skal passe mere på – eller vælger at gøre det – så skal folk da bare 
lukke munden og lade folk vælge det.

Jeg er gammel ryger – og selv dengang hvor man kunne ryge alle steder – kunne jeg da aldrig 
finde på at ryge hvis folk bad mig om at lade være. Jeg ved godt der var nogle rygere der ´var 
helt ligeglade men der var ikke mange af dem.

Jeg ved godt det ikke er alle der ikke acceptere, men jeg synes virkelig der er blevet ret mange 
flere, og så voksne der har deres børn med dem når de giver deres ret kedelige holdning til 
kende. Det bliver jo dejligt at se den ungdom… når de vokser og bliver voksne.

Det kunne være man skulle lave en adfærds skole … respekter andre mennesker skole…

Jeg er træt af det, og jeg er træt af at en del/mange ikke kan lukke munden på dem.
Alt for mange blive bange, sky … siger nærmest undskyld.

Det må stoppe !

Der er også den flok af danskere der rejste/rejser hjem til danmark vel vidende at de havde 
sclerose. Der var faktisk en ret stor del.
Jeg bor i Spanien som alle ved … og det var en kendt hemmelighed at mange bare daffede 
afsted . Det er den der egoisme, den der jeg-er-fandeme-ligeglad holdning jeg simpelthen
ikke kan klare.
Når jeg nu er i gang med mit sure opstød – så er sgu også dem der parkere på vores handicap 
parkeringspladser ……

Det kræver en holdningsændring – på alle plan i samfundet. Også politisk.

Vi skal have smil, positivitet og vi skal respektere hinanden på alle måder.
Det kan godt være vi ikke er enige, og det ville være kedeligt hvis vi alle var ens, men for 
pokker da vi skal til at rydde op i den måde vi kommunikere på og agere på.’
Måske har den elektroniske verden en dårlig indflydelse – måske skaber de sociale medier 
den her distance til virkeligheden der gør at man ”bare kan skrive eller sige hvad fanden man 
vil for der er ingen der kigger en i øjnene og reagere” … og måske begynder folk at lade den 
verden blive den virkelige verden. 
Oprydningstid … start med dig selv og dine omgivelser. Jeg er gået i gang.

Og… velkommen til efteråret – vær sød ved os i år, please

Kim
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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
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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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Der har været en meget reaktion på den undersøgelse som Sclerose.info lavede omkring 
kognition i forbindelse med Covid.

Mange har skrevet, og mange har forklaret om oplevelser man har haft.
Det spørgeskema Sclerose.info lavede kan naturligvis kun dække en del, og det har været 
svært og er stadig svært at skrive individuelle oplevelser, følelser og især tanker.

Det er IKKE fordi vi ikke har stor forståelse for alles tanker og følelser, men det er utrolig 
svært at danne noget fundament i de indlæg. 
Sådan er det desværre med undersøgelser. Det er generelt indenfor nogle faste rammer.

Dog – har de mange henvendelser som vi har fået bevirket at vi i admin har snakket om 
at lave et par enten artikler eller direkte spørgsmål og forklaringer fra scleroseramte der 
gerne vil stå frem.

Hvis du er en af de mange der har skrevet og du gerne vil stå frem af din anonymitet, vil 
vi gerne i forbindelse med dig. Kim har skrevet med nogle af jer direkte og har spurgt om 
deltagelse. Hvis du er af dem behøves du ikke men blot besvare den besked – men ellers 
kan du skrive til Deanie Mofjeld eller kim Gelser direkte i Facebook gruppen eller til 
admin@sclerose.info eller kim@sclerose.info

Så ser vi om vi kan lave nogle historier / artikler om det. Der er mange der er meget 
passioneret omkring følelser og tanker, og pårørende, og vi vil meget gerne gøre mere ud 
af det og bringe det.

Kognition har, og er stadig, et tabu og det bliver diskuteret alt for lidt, så jo mere fokus vi
kam have alle lave det bedre.
Det er kun med til at gøre alles situation bedre – og med at få kognition mere klart i 
behandlernes opmærksomhed jo mere fokus bliver der på det.

Hjælp med at hjælp os, hinanden, alle sammen

// admin
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Foreningen Sclerose.info

Som det sker en gang eller to om året, har der før sommeren og i løbet sommeren 
været en del der har skrevet om de to foreninger indenfor sclerose i Danmark –
Sclerose.info som vi hedder, og den gamle Scleroseforeningen. Vi har skrevet det før 
– de to foreningen har intet med hinanden at gøre.

Vi har skrevet det før – vi har fortalt om det før – vi har debatteret om det før.,

Foreningen Sclerose.info er en patientorganisation – vi er ikke politiske – vi er sat i 
verden for at vi kan kommunikere til og med scleroseramte, og dennes pårørende.
Vi er drevet primært af scleroseramte, og dette er grunden for den måde vi 
kommunikere på. Af scleroseramte - til scleroseramte.

Sclerose.info laver aktiviteter for scleroseramte og pårørende

På grund af den nære kommunikation Sclerose.info har med os scleroseramte –
Sclerose.info ved hvad der foregår og røre sig for os scleroseramte, fordi vi er 
scleroseramte. En rigtig patientorganisation kan man vel kalde det !

Sclerose.info har nærhed og nærvær med og for scleroseramte og deres påkørende

Det er vigtigt at understrege at Sclerose.info har holdningen at Scleroseforeningen 
er en nødvendig og betydningsfuld institution. Med politisk og stor økonomisk kraft.
Noget vi altid har anerkendt og respekteret siden vi startede i 2002.
Sclerose.info er IKKE en udbryder gruppe fra Scleroseforeningen, men vi havde 
overbevisningen om at der var brug for et talerør mere for de scleroseramte, der var 
brug for en stemme fra de scleroseramte, der ikke kun havde fokus på praktiske ting, 
forskning osv. (noget der er vigtigt, men som kan komme til at overskygge for os 
scleroseramte)

Sclerose.info er en som den lille organisation vi er meget vigtig i debatten om 
sclerose.
Vi arbejder for at bedre vilkår for de scleroseramte igennem information og debat 
om livet. Det handler om at leve som vi siger i Sclerose.info, og som vi alle med 
sclerose ved, så får livet og det at leve en anden betydning – smag – farve – lyd, når 
man får stillet diagnosen sclerose.
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Foreningen Sclerose.info fortsat …

Vi har altid sagt på spørgsmålet ”hvem skal jeg melde mig ind i ?” - Meld dig ind i 
begge foreninger og tag det bedste fra begge – tag det du har brug for der hvor du 
er i dit liv.
Den ene forening udelukker ikke den anden – og vi er ganske godt supplement til 
hinanden, og der er ingen tvivl om at selvom Sclerose.info er den lille forening har vi 
haft en stor betydning i det brede billede – i sclerose miljøet. Vi har holdt gang i 
debatten, og har stille og roligt fået fokus meget mere over på den scleroseramte, 
familien, de pårørende – noget som ”de gamle” med sclerose vil kunne nikke 
genkendende til ved at se tilbage på sclerosemiljøet fra starten af 90´erne til nu.
Der har aldrig været mere fokus på os scleroseramte, og man gør meget mere for 
os, og anerkender vores symptomer meget mere, tabuer er blevet sat på landkortet, 
som kognition, blæreproblemer, sexualitet, familien og meget mere.

En del har spurgt – er det ikke svært at være den lille forening ? … drukner i ikke i 
helhedsbilledet ?
Det er både nemt og ikke nemt at være lille. Den lille forening kan maurere meget 
hurtigt rundt i miljøet og i emner – vi kan være mere aggressive i vores måde at 
være på – emner vi tager op, omvendt er det svært at få stemme i det store billede. 
Det er ikke nemt at blive hørt altid, men så længe vi sætter nogle emner i gang er 
vores fokus at vi hjælper den scleroseramte, også selvom vi som lille forening ikke 
får anerkendelsen. I bund og grund hjælper vi den scleroseramte.
Drukner vi … nææhh. Men igen vi kan starte emner hvor vi ikke får anerkendelse for 
arbejdet, men det gør ikke noget.
OG – vigtigt at understrege … vi er ikke i en kamp foreningerne imellem. En internt 
strid i en så lille miljø som sclerosemiljøet er vil kunne få utrolig store konsekvenser 
for den eneste vi ønske at hjælpe – den scleroseramte .
Tilbage i 90´erne var der kamp imellem to foreninger i Norge, der ødelagde hele 
foreningsmiljøet i Norge indenfor sclerose, der først er blevet genoprettet mange år 
efter. Taberne i denne kamp var de scleroseramte.

I årene efter Sclerose blev stiftet havde vi møde med Scleroseforeningen nogle 
gange for at sikre en lignende tilstand eller udvikling ikke måtte ske i Danmark.

Det tog nogle år for den gamle forening at acceptere der var en ny og anderledes 
forening i miljøet, men i dag er der ingen problemer imellem foreningerne 
overhovedet.

Og for at svare på endnu et spørgsmål … Om vi nogensinde kommer til at arbejde 
sammen eller lave aktiviteter sammen. Intet kan udelukkes. Det ligger ikke i 
planerne, men man ved jo aldrig.

Så – igen – støt begge foreninger –det hjælper dig selv og dine pårørende

// Admin
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Fællesskabets positive lys.

Være en del af den fælles positive bølge.
Sammenholdet, samværet med andre – Glæden i mit indre.

De sjove stunder, grin og spas – Ensomheden forsvinder.

Føler mig som del af et større hele.
Varmen i folks åbenhed, empatien i folks øjne.

Vi er ikke ens, men den samme glæde.

Vores flokdyrs mentalitet, fællesskabets positive lys skinner stærkt.
Mængdens skjold, vores glæde er skarp som sværdet.

Vores kamp, lad bare verdens prøvelser komme an.

Digt af Niels Rønde-Andersen.

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


Annonce



WWW.SCLEROSE.INFO

Når kærlighed bliver til besværlighed.

Så kom den længe frygtede dag, hvor jeg måtte gøre op med mig selv, om kærligheden til 
vores hus og min mand, vitterligt er vigtigere end mig selv og min sclerose.
Jeg må nu erkende, at jeg skulle have stået op for mig selv, langt tidligere end nu, men man 
går jo dag efter dag og håber på, at det hele nok skal gå.
Når jeg hører disse ord nu, så kan jeg godt blive godt sur på mig selv, jeg BETYDER også noget 
og det er ikke, ok at sætte blår i øjnene på mig. Se mig nu, jeg er altså syg og det bliver ikke 
bedre og da slet ikke, at bo i et hus med trapper.
Den længe ventede elevator, som jeg blev lovet, da vi købte huset. Den dukkede aldrig op, så 
jeg skulle nok have gjort mig mere klart fra begyndelsen af, at det altså ikke går med alle de 
trapper i huset og  nu kan jeg ikke gå længere end 12 meter uden mine benskinner (med 
stok).
Al den unødige energi jeg har brugt på alle de trapper, dag ud og dag ind i de sidste 4 år, det 
er slut nu. Næste step, finde et handicap venligt hus til min søn og jeg, så jeg kan få overskud 
til at blive en bedre udgave af mig selv, samt til at få mere energi til min søn.
Det lyder nemmere end gjort, men det er det bestemt ikke, der kan gå op til 12 uger før 
kommunen behandler ens ansøgning til en handicapvenlig bolig og derefter skal man vente 
på visitatoren der skal godkende og indstille en til en handicapvenlig bolig og meget mere.

Sclerose er ikke en sygdom man skal spøge med, det kan fra den ene dag til den anden dag 
pludselig være noget helt andet, det er en uforudsigelig sygdom, som man skal tage seriøst. 
Derfor er det ekstra hårdt for pårørende (tænker jeg), at være sammen med, forstå og sætte 
sig ind i os med sclerose.
Her er det derfor særlig vigtigt, at vi står op for os selv og gøre det klart for de pårørende, 
hvad vi stadig kan, hvad vi ikke længere kan, hvad vi tænker, hvad vi føler og hvad vi mærker. 
Vi kan ikke det samme længere og det kan være svært for dem, at sætte sig ind i.

http://www.sclerose.info/
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Vi skal gøre det tydeligt og klart over for vores pårørende og slet ikke finde os i, ikke at blive 
respekteret, men man skal også huske, at starte med sig selv. Respekterer du dig selv og har 
du accepteret dit nye jeg?

Det skal man lige gøre op med sig selv, for det har jeg bestemt ikke gjort. Man kan jo ikke 
forvente, at blive respekteret og elsket, hvis ikke man respekterer og elsker sig selv. 

Husk altid egenomsorg som det første og find dig ikke i hvad som helst, samt lad aldrig dig 
nøjes med noget. Det kan ALLE faktisk have godt af at huske på, da alle har tendens til, at 
have for travlt til, at huske sig selv. For travlt til, at huske egenomsorgen, samt til at tænke 
rationelt og at gøre det der er bedst for en.

Her til sidst, du er også vigtig, du betyder også noget (sygdom eller ej), så hellere være alene 
end at nøjes og bruge energi på noget der alligevel ikke tjener dig.

Jeg har været meget langt nede i hele år 2019 og var meget tæt på, at forlade min mand. Her 
begik jeg nemlig den fejl, at lade mig nøjes. Jeg er jo også syg, hvem gider at være sammen 
med en med sclerose og tankerne fløj bare derud af. Hvad nu hvis.. hvad nu dit og dat. Nej og 
nej, du er selv herre over dit eget liv og man må ALDRIG lade sig nøjes. 
Hellere være alene og have alt ansvar, end at bo i et hus, hvor man alligevel har alt ansvar og 
er alene og hvor de TRAPPER og spekulationer tager al ens energi.

Velkommen til mit nye jeg!
Jeg er stærk, jeg er sej og jeg lader mig ikke længere nøjes med noget (sclerose eller ej). Jeg 
betyder også noget og jeg tjener nu mig selv og min søn. Jeg vil nu være den bedste udgave 
af mig selv, ikke nøjes med noget og ikke bruge unødig energi på noget der ikke længere 
tjener mig. Nu vil jeg bruge min energi på, at komme igennem dagen på bedste vel og lade 
op til, at have energi til min søn. Mit et og alt.

Af Deanie Mofjeld
Journalist, digter og forfatter.
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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 

WWW.SCLEROSE.INFO

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


Jeg læste et par kommentarer om at Sclerose.info er kontrolleret af medicinal industrien.

Det er ikke noget jeg gider bruge tid på – og alle der har spørgsmål må gerne stille dem direkte til 
mig på kim@sclerose.info

MEN – blot som kommentar – det er noget pladder. Usagligt plidder pladder.
Ja Sclerose.info har samarbejde med medicinalfirmaer om projekter, og det er til stor gavn for os 
alle.

Firmaerne om det er medicinal eller andre støttefirmaer har intet at gøre med drift eller andet, 
har ingen indsigt i data (andre data end dem alle har adgang til ved projekter).

Nogle påpeger er der er andre foreninger der har etiske problemer med at samarbejde med 
firmaerne – hvilket jeg synes all skal spørge de pågældende foreninger om – vi har aldrig haft 
problemer af nogen art.

Ligeledes er der medicinal firmaer der har annoncer i Sclerose.infos PDF blad der udsendes hver
måned, hvilket vi heller intet problem har med. Der er opsat regler for hvad man kan reklamere 
for, på hvilke måde – af styrelser og myndigheder. De regler overholdes naturligvis!
Mange foreninger har annoncer fra medicinal industrien i deres respektive blade og magasiner –
så det er meget normalt.

Igen – har du spørgsmål eller vil vide mere skriv til mig direkte.

Kim
Formand
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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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Håbet vokser i dig hver dag,
indtil det en dag kommer i lag,
i lag med det man håbede på,
som ikke længere kan lade dig nå.

Nå ind til drømmen om det perfekte liv,
som nu bliver til et stort piv.
For når nu man ikke længere kan gå
og man med sclerose heller ikke kan spå.

Så bliver man nu nød til at flytte,
for det kan jo ikke længere nytte,
at bo i et hus med trapper,
når du heller ikke kan lukke dine knapper.

Så drømme huset må du nu fra dig slippe,
for trapperne i huset er blevet som en klippe.
En klippe du ikke længere kan bestige,
så du nu må flytte fra dit rige.
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Af Deanie Mofjeld
Journalist, digter og forfatter.

Dit rige som faktisk aldrig har dig tjent
og sclerosen har dig heller ej betjent,
Men, man går jo derhjemme og håber på,
at det hele en dag nok skal gå.

Men, at den dag aldrig til dig kom,
så kan man godt for ord blive tom.
Men man må jo et sted starte,
så man et nyt kapitel kan opstarte.

For ned ad bakke med sclerosen det går
og man kan ikke læge alle sine sår,
så man må sclerosen alvorligt tage,
for man kan ikke lægge den på lage.

Og man må så desværre fra sin drøm gå,
så man i hjertet et nyt frø kan så.
Et frø som kan fjerne ens smerte,
så der, på ny, kærlighed kan vokse i ens hjerte.

Når kærlighed bliver til besværlighed

http://www.sclerose.info/
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Har du lyst til at hjælpe Sclerose.info ?

Det kræver IKKE at du skal bruger mange timer hver dag – men du kan bruger 1-2-3 
timer om dagen, eller om ugen – eller ”bare” deltage i nogle af de mange projekter som 
Sclerose.info har eller starter indenfor forskellige emner .

Vi har brug for nogle af jer der har lyst til at skrive
Til brug for artikler – det skrevne ord – til vores PDF magasin, hjemmesiden og 
facebookgruppen, har vi brug for jer der kan skrive.

Vores admin, både på Facebook, redaktionen på PDF bladet, og til hjemmeside har 
travlt.
Samtidig vil vi gerne have friske øjne og ord – så hvis du har lyst til at skrive for/med 
Sclerose.info så ret henvendelse til Kim i vores lukkede gruppe på  Facebook eller på 
mail kim@sclerose.info
Du kan skrive om din egen situation – din egen sygdom eller til dig som er pårørende, 
om dit syn og tanker.

Du kan skrive om emner som vi som foreningen Sclerose.info arbejder med, som f.eks. 
kognition. Kognition behøver ikke være om dig selv (det kan det godt være), men det 
kan også være at du søger om kognition på nettet, laver din(e) egne undersøgelser eller 
lignende.

Kom frit frem – vi har brug for hænder

Frivillig i Sclerose.info

http://www.sclerose.info/
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Sclerose – Hvad nu?

For en nydiagnosticeret til multiple sclerose-
holdet kan det være svært at finde en grimasse 
der kan passe: 
”A hva´for noget. 
Du siger at det der sker med mig er lig med 
sclerose?” (og så 117 billeder der farer 
gennem hovedet på en som alle ender med 
det samme image af invaliden i kørestolen.) 
”Det kan bare ikke passe. 
Der må være sket en fejl, en forveksling. Jeg 
er jo sund og rask og har bare et lille problem 
med.....
Situationen er lidt grotesk for alle der har været 
i den og man sidder lidt og venter på det ene 
signal der udløser det hele og viser én at 
selvfølgelig var det ikke 
sådan fat. 
Hvordan kunne det være det? 
Men det kommer bare ikke, tiden går og 
uendeligt langsomt går tæppet ned for den person man havde været indtil da, og man 
finder sig i en anden, uvirkelig dimension, hvor ingenting er det samme som før og der 
er den sære fornemmelse af at være ved siden af sig selv og tilskuer til et drama uden 
drejebog.

Alle medvirkende man kender har fået nye roller, nye replikker og reaktioner til 
omgivelserne inklusive en selv.
Samtidig starter der en proces oppe i hovedet som kører på højtryk og forsøger at forstå 
og sætte tingene på plads – og håbe på at finde en udvej. Der er akut krise og alt hvad 
man rører ved smuldrer mellem fingrene på en. Og alligevel, som dagene går begynder 
man langsomt at affinde sig med situationen og diagnosen som en håbløs frygtelig 
beskrivelse af ens tilstand – især navnet!

Havde det så bare heddet noget rarere og mindre sygeligt end ”scle...” – hvad med 
skole.. eller skule.. eller måske skålerose – men så affinder man sig også med 
betegnelsen og mange andre detaljer for det der fremover skal være en uadskillelig del 
af ens liv og identitet. Behovet er der jo for et navn til de symptomer der stadig kommer 
og driller.

Hvordan der reageres på MS-diagnosen er forskellig for alle der udsættes for det, og 
hører vi folk fortælle om deres personlige erfaringer og erindringer om netop den 
periode viser den klart hvor forskelligt de modtager og langsomt lærer at leve med de 
nye vilkår de har. Men ens for alle er at det er alvor, dette her, en kropsoplevelse af 
dysfunktion, noget der driller imellem mig der vil og det jeg vil - og så diagnosen der 
sætter tingene i perspektiv for en. 

http://www.sclerose.info/
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Senere er der så tid til refleksion, men for de nye på holdet er alt jo fremmed og for meget og 
man lytter meget gerne og lærer af de gamle, dem der ved noget og har været i gang et 
stykke tid og kender jargonen og alle fagudtrykkene. Og alle de erfarne rotter der 
efterhånden har fået et intimt forhold til sygdommen har alle en historie at fortælle, historien 
om hvordan de var i stand til sætte sclerosen på plads i deres tilværelse og komme videre 
med livet og kærligheden, der vil leves på trods.

Hvad er det så de fortæller, de gamle i gårde? Egentlig en meget simpel historie om hvordan 
det er at være menneske, men for de nye som lytter intenst og motiveret er det de vigtige 
guldkorn som netop de kan bruge, som giver mening der hvor de står ansigt til ansigt med 
skæbnen den barske. Det kan være den følelse der gennemsiver en beretning, en humor der 
ikke lader sig knægte, en realitetssans der fortrænger angsten eller en overraskende 
taknemmelighed midt i besværlighederne.

Det der rører os er det der virker for os. Vi lever allerede i en verden med delvis afvisning af 
det der foregår lige nu og et håb om noget bedre og det ændrer sig ikke med sclerosens 
ankomst. Vi ønsker alle et godt liv uanset situationen, ja faktisk bliver denne overlevelseskraft 
forstærket enormt under pres. Så alle der har noget at tilbyde af deres unikke livserfaring 
udtrykt på netop den perfekte måde denne person gør vil ramme en eller flere andre 
modtagere som præcis kan bruge netop det.

I dette samvær, denne udveksling der sker mellem to mennesker 
selv på stor afstand kun med sort på hvidt til at kommunikere 
med, er der noget andet der glider i baggrunden for en stund. 
Den gamle tilstand er borte og med den relationen med over-
magten, den almægtige og grusomme der hvert øjeblik kan slå 
til. I stedet er man i en oplevelse, smittet af den andens 
særegenhed og beretning, af at det pludselig godt kan lade sig 
gøre, og at man også selv vil være i stand til at være stærk eller 
beslutsom eller kærlig eller glad fremover igen på trods.
Men du for hvem MS er noget nyt og overvældende, du som 
søger noget at gribe efter som kan bære, efter ligesindede og 
efter vejledning – ud over at lytte og suge til dig har du måske 
også et behov for at fortælle om din situation og hvordan du 
oplever den, både de trælse og de lyse sider.

http://www.sclerose.info/
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Det kan være at du ikke kan tro at andre er interesseret i din almindelige historie om depression, 
chok, ubalance, smerter eller hvad det er der fylder mest lige nu, men sandheden er at de ord du 
nedfælder til andre bliver til et møde – ikke kun med dig selv på en reflekterende måde, men også 
andre vil åbne sig for dine ord og en bro imellem menneskehjerter skabes i det øjeblik af 
forståelse og mere udveksling til følge for alles bedste.

Vi er alle små både på tilværelsens store skæbnehav, og i den mørke nat hvor kun stjernerne er 
tændt kan det føles meget ensomt og hårdt at kæmpe sin egen lille kamp med elementerne. Vi 
kan føle det håbløst og os magtesløse og fortabte uden kontakt til andre, men vores ord kan virke 
som nødraketter i den mørke nat, og pludselig ser vi et lys på himlen og ved at vi er hørt og set og 
mærket. Og det gør hele forskellen.

Søren Beejo Hansen .

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.
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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

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

http://www.sclerose.info/
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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

http://www.sclerose.info/
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Du holder på en handicap parkeringsplads 
– Det er ikke i orden !!

Jeg har hørt alle de undskyldninger der findes – jeg skal bare lige … det tager kun 5 
minutter … øøhmm det troede jeg ikke … osv osv.

Der er en grund til at der er lavet handicap parkeringspladser, og der findes ingen 
gyldig grund til at “komme til” at holde der. Det er mangel på respekt.

Jeg har sclerose. Vi er mere end 15.000 mennesker I Danmark der har sclerose. 
Sclerose er en af de få sygdomme der ikke findes en helbredelse for. Nogle dage er 
gode og andre er dårlige for os scleroseramte. På de gode dage kan man ikke altid 

se  sclerosens spor – på de dårlige dage kan man måske ikke gå uden hjælpemiddel, 
storke, eller må bruge kørestol. Der er dage hvor man kan have nervesmerter som 

betyder man ikke kan fungere. Generelt er jeg glad – et positivt menneske (er du et 
positivt menneske ?) … men jeg bliver sur når du tager en plads der er reserveret til 

os handicappet.
Tænk over det I fremtiden !!!!!!!!
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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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