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Endnu et år er gået …

Vi er i 2022 – det er januar – endnu et år er gået … og vi er kommet i gang igen efter ferien.
Min start på 2022 blev efter en uge sat på pause. Min mor fik en blodprop i hjernen, og pludselig 
blev min verden forvandlet og mit fokus på alt andet forsvandt, jeg tænkte kun på hvordan jeg 
kunne hjælpe … Jeg skynder mig at sige at min mor har fremgang og at det går ”godt” på trods.

Udover denne lidt hårde start har 2022 været præget af refleksion, planlægning og masser af 
genoptræning efter min covid periode. (selvom jeg har besluttet for 10 år siden aldrig at gå med ur 
igen, men dette ur giver mig en reminder 
Jeg gav mig selv en julegave, et simpelt ur hver gang der er gået for lang tid hvor jeg har siddet 
ned, og så skal jeg op at stå og gå – og for en arbejdshest som mig er det virkelig vigtigt lige at 
blive mindet om … DU HAR SIDDET FOR LÆNGE.
Samtidig – måler uret som et sportur, puls, temperatur og flere andre ting, men en super vigtig 
ting … Det måler min søvn. Det er super. Jeg kan se hvor mange timer jeg har haft dyb søvn – let 
søvn – eller været vågen. Selvfølgelig er det ikke 100%, for det målet bevægelse sammenholdt 
med puls.
Og det passer ret godt med hvordan jeg føler det i kroppen dagen efter.
Super gave – og det er IKKE et mega dyrt Apple watch.

Reflektionen over 2021 har været blandet.
2021 var et blandet år for mig på rigtig mange måder. Som sagt sidste år – Covid/Corona har haft 
stor betydning på så utrolig mange områder … 

Generelt synes jeg endnu engang at et år har været præget af øget ”MIG MIG MIG”
Jeg ved godt at Danmark rykkede tæt sammen i forbindelse med EM i fodbold – landsholdet, 
Christian Eriksen, men jeg synes stadig at vi er blevet meget mere os selv nærmest end det har 
været i mange år.

Dronningens nytårstale – var ganske befriende og dejlig. Jeg har aldrig lagt skjul på at jeg er 
tilhænger af kongehuset – så da dronningen sagde at man ikke altid bliver mødt med forståelse og 
respekt os mennesker med et handicap, blev jeg glad, for vi som scleroseramte og alle mennesker 
med et handicap har brug for de ord – og skønt at se vores dronning løfte pegefingeren .

Forord 
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Lederen fortsat …

Og som ligeledes sagt, det er ikke alle man kan se at de slås med et handicap, og det er da 
rigtig mange scleroseramte der kan nikke genkendende til.
Forståelse og respekt – lad os håbe det bliver bedre i 2022.

Jeg ved ikke alle er for kongehuset og mener at det er spild af penge, men der vil jeg gerne 
have lov til at indskyde at jeg har været en del af et par delegationer til udlandet før, hvor 
kongehuset repræsenterede Danmark sammen med dansk industri, og det kan være svært 
engang imellem at folk der er modstandere af kongehuset ikke kan se og forstå den kæmpe 
betydning kongehuset har overfor dansk eksport – dansk industri, og i bund og grund er det 
det sammen som øget økonomi, bedre erhvervsliv, flere arbejdspladser som er lig med et 
bedre samfund/økonomi/vilkår. Men det er min personlige holdning, men jeg har set hvordan 
respekten for dansk erhvervsliv stiger når en repræsentant fra kongehuset deltager.

Covid/Corona er noget vi alle har fået nok af. Nu åbner Danmark helt op, og for de svage, de 
ældre der er det med en vis skepsis. Og jeg forstår det fuldstændig. I forbindelse med den 
undersøgelse vi lavede i Sclerose.info kunne man se hvor mange der havde angst overfor 
åbning, hvad det ville betyde eller kunne få af konsekvenser.
VI er nogle stykker med sclerose der har haft Covid/Corona  og det er ikke sjovt. Nogen er 
gået igennem det nemt, andre har haft det svært – meget svært.
MEN – der er politik i den og de fleste gange når der går politik i noget kan det ende i noget 
rod.
Lad os nu være positive og håbe at det ikke bliver tilfældet denne gang.

Politisk, og det har jeg sagt mange gange i året – har 2021 været endnu et bevis på hvad det 
er for en gang bavl, små og store knive her og der, manglende respekt fra verdens ledere på 
kryds og tværs – og sammenholdt med Covid – så tror jeg ikke tilbage at jeg kan huske at vi 
har været mere splittet i verden. Jeg er på en måde chokeret men vil ikke gå ret meget dybere 
i det – men det afspejler hvordan resten af samfundet – os mennesker – er overfor hinanden 
overfor livet. Vi kigger på vores lederen, som det også er i en virksomhed – og gør og agere 
som de gør. 

Men, som skrevet før … velkommen 2022, lad det blive et sygdomsfrit år for alle os 
scleroseramte

Kim
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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
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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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Styrken i viljen.

Alle de mange prøvelser, gode som dårlige sker.

Dit korthus kan vælte, de mange faktorers påvirkning.

I den mørke stund, kun dig og viljestyrken.

Vær tro mod dig selv og dit hjerte.

Skridtet skal tages ud fra det du ser.

Digt af Niels Rønde-Andersen
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Det nye år

Jeg åbnede mine øjne, kiggede op på uret. Klokken var 07.15 lørdag morgen, den første dag i 
det nye år. Jeg tænkte det var da egentligt dejligt, at vågne op dagen efter Nytår, til normal 
tid og uden tømmermænd. 
Egentligt havde jeg savnet, de gode gamle dage, hvor man fejrede nytåret med et brag, men 
hey det her er jo de nye tider, en søn på fire år og et liv uden alkohol. Det skal dog lige siges, 
at det ikke er grundet min søn, men sclerosen, at jeg ikke længere drikker alkohol (i store 
mængder).

Jeg kiggede over på min søn, som der stadig lå og sov, og tænkte, ih hvor jeg dog elsker ham, 
uden ham havde livet ikke været værdifuldt, at leve med sclerose. Det er min søn der holder 
mig i gang, det er min søn der er med til, at jeg overhovedet kommer ud af sengen hver evig 
eneste morgen og bare det, at komme til hægterne.
For jeg må da ærligt indrømme, at livet med sclerose ikke er en dans på røde roser. Havde 
det ikke været for al den medicin jeg tager, så havde jeg slet ikke kunnet holde mig i gang. 
Jeg får medicin for at holde mig vågen (Modafinil, narkolepsi medicin), medicin for at fjerne 
nervesmerter (Gabaratio, epilepsi medicin), medicin for at holde spasmerne væk 
(Dronabinol/cannabidiol, cannabis dråber), medicin for at min hjerne kan få forbindelse til 
kroppen (Fampyra). 
Ja og så er der min sclerose medicin (Tysabri), som der ikke virker optimalt på mig, da jeg er 
gået over til sekundær progressiv, dog stadig med attaks. Jeg er lidt atypisk i sclerose 
verdenen og min neurolog, samt ledelsen på riget, taler om hvad de skal prøve af medicin på 
mig. Jeg tåler ikke Ocrevus eller Gilenya og det medicin der kunne være aktuelt for mig, 
minder nemlig om disse to. Jeg skal derfor nok prøve noget helt nyt medicin som snart 
kommer på hospitalerne i Danmark. 

Nok om det, så er jeg forhåbningsfuld til det nye år, jeg ved at vi går nogle mere lyse og 
positive tider i møde. Min søn og jeg flytter i nyt hus til marts og så starter et nyt kapitel i mit 
liv.

http://www.sclerose.info/
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Et liv som single og alenemor, men der er jo en mening med alt. Dog kan jeg dog have 
tendens til at tænke, jeg vil nok forblive alenemor resten af mit liv, hvem gider være sammen 
med en som der er syg?
Dette er negative tanker, som der skal vaskes væk. Negative tanker kan blive manifesteret til 
mere sygdom og ikke mindst forværring af sclerosen, samt negative tanker vil gøre dig 
indelukket og vil ikke føre noget godt med sig. Derfor er det yderst vigtigt, for alle, at være 
positiv, tænke positivt, for alt godt skal komme til dem der forbliver positiv (trods livets 
udfordringer) med et åbent sind. Tro på det og så skal livet nok gå den positive vej og nye 
døre vil åbne sig. 

Summa summarum, så er jeg overbevist om, at livet med sclerose, ikke er nøglen til alt ondt, 
selvom det godt kan føles sådan. Vi har alle lært af sclerosen, vi alle er blevet mere bevidste 
om hvad vi vil og hvad vi ikke vil finde os i, samt hvad vi vil bruge energi og ressourcer på osv. 
Der vil komme en dag, hvor vi alle bliver raske igen, det er jeg overbevist om. Kuren bliver 
snart opfundet, men start med det, at være positiv og ikke mindst det, at tænke positivt.

Jeg er yderligere overbevist om, at det nye år 2022, bliver et lykkebringende år. Et år hvor vi 
alle vil gå mere lyse tider i møde, at år hvor livet vil dreje til en mere positiv retning. Et år 
hvor vi alle vil kunne komme hinanden ved igen. 
Kram livet, kram hinanden, kærlighed fremfor alt og husk det, at være positiv.

Af Deanie Mofjeld
Journalist, digter og forfatter.
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http://www.sclerose.info/


I December spurgte Sclerose.info : Hvad synes du skal være i fokus i 2022 ?

En del / mange har henvendt sig, på e-mail, med direkte beskeder og opslag i Facebook 
gruppen.-.

Her deler vi hvad der er blevet sendt ind (uden navns nævnelse) og i uvilkårlig rækkefølge:

Kognitive funktioner (meget mere fokus på dette)
Træthed
Medicinske behandlinger, hvad der findes
Foredrag som Sclerose.info har haft før – om livet
Vores tarmflora, eller mangel af elementer deri
D-vitamin (f.eks. Coimbra protokollen)
Mere om sexualitet og sclerose
Parforholdet, hvordan får man det til at fungere
Ny diagnosen, hvad man kan forvente
D-vitamin og B12 – faktisk og statistisk information
Mere for scleroseramte der har været diagnosticeret længe – ”De gamle” … +50/60 er en glemt 
gruppe
Træning
Sygdomsudvikling
Sekundær progressiv sclerose fasen
Familien omkring MS
Leve videre med livet efter sclerose
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Hvad synes du skal være i fokus i 2022 ? … fortsat … 

Mere Ensrettede muligheder, udmeldinger og retningslinjer på sclerose klinikkerne rundt 
omkring i landet.
Sclerose og børn/unge
Vredesudbrud og skiftende humør (kognition)
Flere historier om scleroseramte og deres liv (ikke kun positive)
Graviditet – før under og efter
Forskning
Om – ikke at give op
Angst
Tilgængelighed I København/Frederiksberg (og andre byer vel)
Livet uden medicin, og historier om scleroseramt der har levet uden medicin længe
De der kunstkonkurrencer Sclerose.info havde før, kan komme tilbage ?
Sygeplejerskerne og personale
Mere information fra udlandet
Positiv tankegang og tale

Det var mange og rigtig gode emner
Vi har tidligere haft fokus på nogle af de emner – og vi arbejder stadig på nogle af emnerne.

Vi tager en intern snak om alle de gode forslag – vi har ikke hænder nok til at lave alle emner på 
en gang/et år – men vi ser på alt, og er meget meget glade for den store respons og de oplæg vi 
har fået.

Info: alle emner er skrevet I kort format for at gøre det nemmere og overskueligt at læse.
Der ha været utrolig mange gode beskrivelser og grunde for de enkelte forslag

Tusind tak or al den inspiration.

Som admin skrev i Facebook Gruppen hvis der er nogle af jer der har lyst, tid og energi til at 
hjælpe med at undersøge indenfor de forskellige emner må I endelig skrive til 
admin@sclerose.info

//Admin
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Mange kender Niels Rønde-Andersen fra hans digte i Sclerose.infos PDF blad, eller har 

oplevet Niels læse digtene op til arrangementer eller hvis man har været på sclerosehospitalet i 

Ry.

Jeg har talt med Niels en del gange og føler at Niels og jeg har fået en form for distance venskab –

vi er begyndt at kende hinanden lidt mere end bare net venner – og har diskuteret ret mange 

ting på tværs – livet – oplevelser – livet – hvordan man kommer videre – livet – politik –

mennesker – livet.

Niels har en vidunderlig humor – og tror på at det at grine det hjælper på kroppen, noget vi er 

mange der er enige i. Og, Niels og jeg har grinet rigtig rigtig mange gange sammen, og selvom vi 

er rigtige mænd … knebet en tåre, men meget sjældent !

Niels er en glad Århusianer på 44 år.

Han er et menneske der indstiller sig på forandring hvis det indtræffer og prøver at få et bedste 

ud af alt. Niels er realistisk, men prøver som sagt at indstille sig og få det bedste ud af, noget som 

Niels blev tvunget til at gøre helt fra hans barndom og ungdom, som han selv beskriver som en 

normal barndom.

”Da jeg var dreng, var jeg noget mindre end de andre. Var lille 

og tynd. Var aldrig den der blev valgt først til leg, til hold osv. 

Blev lidt moppet pga. af det”

Flere besøg hos hans franske familie, i barndommen, sammen 

med min far, mor og søster var virkelig nogle gode oplevelser 

husker Niels tilbage.

Men alt var ikke fryd og gammen, for i sine teenager år, blev 

hans far alkoholiker – hvilket på mange måder både ændrede Niels , ”I de første teenager år, 

hvor jeg havde brug for en far at snakke med om drenge pubertets ting og usikkerhed. Var han 

der ikke. Jeg har, måtte lære alt på den hårde måde. Jeg fik voksent ansvar, uden at være voksen 

overfor en far i en tidlig alder.”

http://www.sclerose.info/
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På den måde føler Niels sig til tider, snydt for teenager årernes frihed til at 

prøve livets aspekter af, men det har givet Niels visdom og styrke overfor 

livet som man andre ikke har fået.

Men som Niels siger:

BUT DONT CRY FOR ME ARGENTINA!

Jeg lærte tidligt ikke at tage noget for givet. Og at livet ikke er en dans på 

roser, og aldrig at give op. 

Som Niels ellers fortæller:

Jeg trænede lidt kick-boxing og wrestling, har altid godt kunne li det lidt vilde. Så tog jeg lidt 

arbejde som håndværker.

Jeg tog på en højskole med en rejselinie Til det Sydlige Afrika. Som var den bedste beslutning jeg 

nogen sinde har taget. Der var så mange oplevelser – som har formet mig meget som menneske 

efter.

2 år efter jeg kom hjem fra Afrika, startede mine symptomer 

på sclerose og efter rimelig kort tid fik jeg diagnosen. 

Efter jeg fik diagnosen, tog jeg på en højskole, i et halvt år for 

at finde ud af hvad jeg ville, hvad nu …. Jeg blev færdig, og 

kom i praktik i en SFO og blev så glad for det fag at jeg tog en 

Pædagogisk grund uddannelse (PGU)

Jeg nåede kun at arbejde i en børnehave i 3 måneder med henblik på fleksjob, hvor jeg så fik et 

slemt attak, måtte stoppe og blev førtidspensionist.

Men livet er ikke stoppet efter min diagnose, jeg har sprunget tandem spring, været på rejse til 

Sydspanien og 2 af de kanariske øer og meget mere.

http://www.sclerose.info/
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Men livet er ikke stoppet efter min diagnose, jeg har sprunget tandem spring, været på rejse til 

Sydspanien og 2 af de kanariske øer og meget mere.

Men sclerosen har også sat en del ting i perspektiv for mig og jeg har lært og tror på:

At det er svære stunder, der former os. Det er om at håndtere dem rigtigt.

Sclerosen har påvirket mig og ændret mig til at sætte mere pris på, og værdsætter de små ting. 

Skrue ned for tempoet og nyde nuet. (en livslang proces – som jeg langt med men vel aldrig helt 

færdig..)

På spørgsmålet : Er du en positiv person? Svarer Niels

Det bestræber jeg mig da på at være, foretrækker at være det. 

Desværre føler jeg mig til tider som en positiv sjæl, fanget i en 

negativ skal.

Det er noget nogle mener om Niels digte – de er fanget i den negative 

skal – men utrolig ærlige skal, som er rigtig god måde at beskrive det på

Jeg stillede Niels et par spørgsmål mere … svarene er meget sigende om 

hvem Niels er :

Er det ok at være ked af det ?

Jeg synes det er ok at være ked af de, alt er ikke positivt.  Det er som Yin Yang. Der er minimum 2 

sider af alt. Livet har også en negativ bagside.

Livet kan ikke være positiv hele tiden, kender man kun til positivitet, synes jeg det bliver kunstigt 

og ikke den virkelige sandhed, og så mister det sin betydning.

Du kan ikke kende lys uden at have oplevet mørke. Balancegangen i livet,

Hele spørgsmålet er altid, hvordan du takler livets sider der betyder noget.

Hvad bruger du dine digte til ? både mht. din sclerose … mht. til dit liv’

Mine digte er måde at udtrykke mig på, en måde at få mine tanker ud på. De hjælper mig med at 

bearbejde sclerosens problemstillinger/ligeledes mit liv. Sclerosen er ikke mig, men en del af mit 

liv. Digtningen er vel for mig en konstruktiv hjælp til selvhjælp.

For mig er det en del af mig, jeg bidrager med til ”verden” Så jeg ik bare er en skygge og et 

nummer. Kan de hjælpe andre er jeg glad.

http://www.sclerose.info/
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Hvor kommer dine digte fra ? – hvordan opstår de ?

Mine digte opstår af livets finurligheder, indflydelsen, påvirkningen, tankerne og bearbejdelsen. 

Det flow der opstår i mig ved at skriver ordrerne ned og nørde med dem

Det er nok den bedste måde at forklare det på.

Har du nogensinde overvejet at få dine digte udgivet ? – har du prøvet

Det er en af mine højeste ønsker at få udgivet en digtsamling. Har kontaktet flere bogforlag uden 

hel, men giver ikke op.

Igen, som jeg startede er jeg urolig glad for mit venskab 

med Niels – og jeg bliver rigere næsten hver gang vi snakker 

sammen. Jeg får input til mit eget liv 

og den måde man tilgår hver dag på.

Selvom Niels digte kan have en negativ klang, er den 

realiteten for Niels – det er den måde han arbejder med 

sig selv på, og det er inspirerende, og mange 

scleroseramte nikker genkendende til de ord – de følelser.

Jeg håber Niels bliver udgivet – hans digte. Det handler ikke 
kun om sclerose, det handler om livet – og det er utrolig 
inspirerende.

Samtidig håber jeg, at vi som den lille forening vi er, kan få 
lov til at nyde godt at de ord, at få lov at bringe dem i fremtiden

Kim G.
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Året 2022 er endelig skudt ind
og vi satser på en positiv vind.

En positiv vind, så vi igen sammen kan være,
for nu har vi vel ikke mere om Corona at lære.

Corona er heldigvis blevet meget mere mild
og er heldigvis ikke længere så vild.

Den er nu endelig som en Influenza blevet
og nu har den også stærkt, alt for længe levet.

Lad os sammen bede til de nye bedre tider,
hvor ingen længere under Corona lider

og lad os sammen hinandens hænder tage,
så Corona ikke længere vil os nage.

Væk med den ensomme triste tid,
hvor det hele gik op i et splid.

Et splid med hvad befolkningen tror,
så vi ikke længere forkert på hinanden glor.

Corona er nu snart, endelig nået til vejs ende,
så lad os nu alt det negative glemme

og lad aldrig Corona splitte befolkningen igen,
for Corona vil jo aldrig blive nogens ven.

Lad året 2022 blive året, hvor lyset igen vinder,
så lyset igennem mørket for evigt skinner.

Lad året 2022 blive året, hvor vi alle igen sammen står,
så alt det negative i verden forgår.
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Af Deanie Mofjeld
Journalist, digter og forfatter.
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I denne måneds udgave af vores PDF blad har vi den ære at præsentere min gode 
kammerat Torben Trojaner Frandsen. 

Vi fik begge konstateret sclerose sommeren 2015 og har lidt af den samme historie med 
sclerose. Vi er nemlig begge meget atypiske med sclerose, begge sekundær progressiv 
med attaks, så det er ikke nemt at finde medicin til os, da intet medicin virker optimalt 
på os og vi skal derfor nu begge afprøve noget helt nyt medicin på markedet. 

Vi er meget glade og taknemmelige for Torbens deltagelse i ´De 1000 Ansigter´ og vi 
håber meget på at præsentere mange flere af jer derude.

Vi alle er ramt på forskellige måder og vi takler det, at have og leve med sclerose, på 
forskellige måder. Sclerose har jo 1000 ansigter, så derfor har vi brug for så mange af jer 
derude til, at dele jeres erfaring og historie med det, at leve med sclerose. Desto flere vi 
kan spejle os i og få gode råd af, desto mere føler vi os forstået, set og hørt.

Vi har brug for jer alle, så lad os alle støtte hinanden på godt og ondt. Det er jo os med 
sclerose 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 (som scleroseramt eller pårørende) og 
hjælpe andre med sclerose, så skriv gerne på denne mail: 
Deanie@sclerose.info

Deanie Mofjeld
Journalist, digter og forfatter.
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Navn:
Torben Trojaner Frandsen

Alder:
54

Bor I:
København

Hvornår fik du din diagnose?
Juni 2015

Hvad var dine første symptomer?
Snurren og ”lammelse” i lammelse.

Hvilke tanker og følelser gjorde du dig da du fik diagnosen?
Jeg forstod den ikke, det vil sige, at jeg kunne ligesom ikke tage det ind. Det alvorlige, det 
skadelige, det invaliderende. Det gik bare ikke op for mig. Jeg havde regnet med, at en lille fiks 
operation i ryggen og nerven var på plads og alt var ved det gamle. Det var så ikke bare en lille 
nerve. Jeg vidste ikke helt hvad MS var for en størrelse, det skulle jeg finde ud af.

Hvordan fik du fortalt din nærmeste familie og omgangskreds at du havde sclerose?
Jeg tog en lang snak med min kone, vi googlede det. Det var chokerende. Jeg kontaktede resten 
af min familie via telefon. Jeg erindrede ikke meget fra de første dage, de er som en fjern 
stjernetåge i en anden galakse men aliens, havde åbenbart invaderet min krop. Forstå mig ret.

Et af sclerosens 1000 ansigter: 
Torben Trojaner Frandsen, 54 år

Torben Trojaner Frandsen 
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Hvordan reagerede din nærmeste familie og omgangskreds på at du havde fået sclerose og 
hvordan tackler de det i dag?
Jeg tror, at de til at starte med, tog det meget hårdere og mere alvorligt end mig. Den dag i dag 
har vi alle lært at leve med den og de betingelser den stiller. Den er diktator, mere nogle dage 
end andre dage, med hensyn til aflysninger fra mig, som er til gene for alle.

Hvilken form for sclerose har du?
Jeg er gået over i sekundær progressiv. Klubben ingen vil være medlem af.

Hvilken medicin får du?
Jeg er på stående fod medicinfri, men skal starte op på Siponimod, som er den første medicin på 
markedet mod sekundær progressiv.

Har du skiftet medicin / behandling?
Ja, flere gange. Først Plegridy, så Gilenya og så Rituximab.

Hvorfor har du valgt denne medicin / behandling og har du selv haft indflydelse på valget?
Jeg er bekymret for, hvad der kan ske uden medicin. Denne sygdom befinder sig jo ikke blot fysisk 
men også mentalt og emotionelt konstant i baghovedet på en. 

Kommer der endnu et attak trods den fremskredne diagnose? Bliver det eventuelle attak slemt? 
Ender jeg i rullestol? Er mit liv ovre? Jeg er glad for muligheden for at medicinen kan bremse 
udviklingen af sygdommen, tro mig, jeg er ikke naiv og ved godt at medicinen har sine 
begrænsninger men hellere den end intet. 

En tidligere sygeplejerske jeg var tilknyttet til på riget, som desværre stoppede efter 18 år på MS 
afdelingen, bad mig om aldrig at stoppe med medicin da hun havde erfaret, hvilke skader der 
havde ramt folk efter en årrække uden medicin, altså efter de havde fravalgt det. Hun var meget 
overbevisende.

Tager du nogen former for alternativ medicin?
Nej, ingen former. Jeg spiser mine multivitaminer og ekstra B12 og D3 samt fiskeolie. Jeg har 
været på den vogn som ny diagnosticeret, det kostede mig 360,- i islandsk moms. Jeg griner af 
det dagen i dag, men det fortæller lidt om desperationen når man har en så alvorlig sygdom og 
føler sig komplet magtesløs.

Hvor tit bliver du MR-skannet?
Cirka en gang om året.

Hvor mange skanninger har du haft og hvornår var den sidste?
Jeg har haft 7 skanninger og den sidste var i oktober 2021.

Taler du og din neurolog om din udvikling i sclerosen ud fra dine skanninger?
Ja, men meget kort. De sidste par år har der ikke været nogen udvikling på billederne.

Hvordan påvirker din sclerose din hverdag?
Den påvirker mig meget forskelligt dag for dag. Nogle dage er energien i bund, andre kan jeg ikke 
gå hjemme uden stok og atter andre dage er fulde af liv og styrke, og jeg bevæger mig meget 
bedre. Jeg kan ikke regne den ud.
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Har du accepteret din sclerose og hvordan takler du det?
Jeg vender lige spørgsmålet. Har min sclerose accepteret mig? 

Efter et år med diagnosen, går det op fra mig, at den er blevet en del af mig, at den er blevet en 
stor del af mit id. Det var chokerende og jeg måtte foretage en mental udrensning og ændring.

Min accept i dag ligger i, at den hedder parasitten og den skal styre mindst muligt. Derfor er den 
accepteret som en snylter, den kommer aldrig til at blive integreret som en del af mig. Jeg ved 
godt at det lyder som benægtelse, men at acceptere den er for mig det samme som, at jeg skulle 
respektere den. Ikke på vilkår.  Jeg er i krig mod den og ja, jeg vinder næppe medmindre man 
finder en kur, men jeg vil ikke finde mig i den, så derfor kæmper jeg mod den, ikke med eller for 
den.

Hvad er din beskæftigelse?
By historiker.

Hvad arbejder du med eller arbejdede med?
Jeg laver ´skæve´ byvandringer om Københavns 
historie.

Hvilke uddannelser har du?
Jeg er uddannet fra RUC.

Hvad er dine fritidsinteresser eller hvad har 
det været?
Jeg føler meget med i hovedstadens udvikling, skriver mange short stories og er ved at lægge 
sidste hånd på min første bog. Jeg lytter til mange bøger/podcasts og går op i mine Isopods altså 
mine eksotiske bænkebidere. No joke.

Først og fremmest er familien med i billedet, men den er jo ikke ligefrem en fritidsinteresse.

Har du ændret dig efter diagnosen og på hvilke måder?
Jeg er blevet mere opmærksom på, hvad og hvem jeg bruger min tid på. Der er blevet skåret i 
venskaber og det er helt fint. 

Jeg er blevet meget mere følsom overfor BS og gider ikke bruge min tid på det. Emotionelt er min 
følsomhed steget gevaldigt og nogle gange føler man sig helt afklædt og uhyre sårbar. 
Sensitiviteten er faktisk steget på alle parametre, ikke blot psykisk og mentalt, men også fysisk. 
Jeg er absolut blevet meget mere lyd og lysfølsom.

Hvordan føler du at du er som menneske i dag?
Efter syv år med sclerose, tænker jeg, at de fleste sikkert er et forandret menneske, man bliver 
ældre og så kommer der jo automatisk en modning. Det lyder måske tosset men i nogle perioder 
er jeg en anelse taknemmelig (Ja, jeg ved godt det modstrider med det ovennævnte om 
parasitten), men sygdommen har været med til at jeg har mødt en masse skønne mennesker på 
Haslev og Ry (sclerosehospitalerne) og her har jeg fået et par rigtig gode bekendtskaber, samt at 
sygdommen også har medvirket til, at jeg reflekterer endnu dybere over mit liv.

Psykisk er jeg blevet lidt af en Psykonaut (en person der rejser ind i sit eget sind, for at ændre sine 
bevidsthedstilstande) og tør dykke meget mere ind i mig selv og se mig selv i øjnene. Det er 
turbulent og smertefuldt til tider, men også dejligt befriende og yderst eksistentielt og åndeligt. 
Meget mere er nu kommet på plads.

Uvisheden kan da også være skræmmende, men i kerne selvet er livsvilkåret jo, som hos alle 
andre menneskers. Vi skal alle her fra en dag, men her er spørgsmålet dog, om det bliver som 
lam og bundet til en seng eller falder man om af et hjertestop, med et glas god vin i hånden.

http://www.sclerose.info/
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Får du vredesudbrud og hvad gør det for dig både positivt og negativt?
Særligt efter jeg fyldte tredive, kom der flere og flere vredesudbrud, jeg kunne blive vred over 
petitesser. Da jeg fik diagnosen i slutningen af mine fyrre år, faldt der en masse ting på plads. 
Diagnoser kan være fantastiske, da man kan få en hel del sat på plads, altså at der findes en 
plausibel forklaring. I dag er der måneder mellem vredesudbruddene og når det sker, skyldes det 
oftest magtesløshed, men de er heldigvis meget kortvarige, for jeg får lynhurtigt øje på mig selv.

Hvad gør dig glad?
Når jeg mærker, at det jeg gør, glæder andre og 

mig selv. Når jeg befinder mig i en dyb, givende 

og nærværende samtale med et andet 

menneske, det kan være dybe psykologiske 

emner, men sandelig også smalltalk. Jeg sætter 

pris på begge dele. 

Det gør mig glad når mine nærmeste er glade. 

Når jeg for eksempel hører min datter eller min mor grine. Jeg kan let blive begejstret på andres 
vegne, så når andre har en succes oplevelse, glæder jeg mig på deres vegne.

Hvad gør dig vred?
Mine svar er sikkert banale, men uretfærdighed og løgn gør mig vred. Jeg bliver vred på mig selv, 
når jeg ikke får gjort det jeg skal gøre og når jeg svigter mig selv. At svigte sig selv, er også, at 
svigte sine nærmeste og det duer bare ikke. 

Min sclerose som jo oftest er tabsgivende, altså giver skader og gener, flere af dem varige, kan 
gøre mig vred, men oftest bliver jeg i sorgfølelsen og bliver i smerten indtil den fordufter.  

Træner du og hvor tit træner du?
Jeg går til fys to gange ugentligt og så dyrker jeg yoga hver morgen i cirka 10. minutter. Jeg går en 
hel del og trods mine tossede ben, stok og lidt gak gak med balancen, kan jeg endnu cykle og det 
er min ynglings transportform, da jeg bevæger mig meget i byrummet.

Hvordan påvirker træning dig positivt eller negativt?
Jeg bliver friskere og kan mærke mere styrke også psykisk og mentalt. Jeg har en god fys med 
mange års erfaring, han læser mig rimeligt godt og jeg får lært en masse. Hans feeds er nogle 
gange guld værd. 

Nogle gange hader jeg, at skulle træne, men det er at spørgsmål om hvad jeg tilhvisker mig selv. 
Jeg er god til egne peptalks på alle områder, men jeg er ikke altid lige god til at huske det.

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

Hvad er dit motto, ynglings citat eller slogan?
”Det er ikke fordi noget er svært, at vi ikke tør det, det er fordi vi ikke tør, at noget er svært”.

Seneca, stoiker og romer. Jobbede for sociopat kejseren Nero.
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Lever du efter sclerose principperne med kost osv. og kan du mærke en forskel på før og efter?
Jeg spiser rimeligt sundt. Jeg ønsker, at gå meget mere vegetarisk, men det er mest ud fra et 
dyreetisk perspektiv. Vi er bare ikke flinke overfor dyrene. Jeg går efter Dyrenes beskyttelses 
mærkater, når jeg køber kød, men dyrenes beskyttelse er ikke særligt gode til deres job, dyret er 
jo dødt. Ho ho og morfar humor her.

Jeg kan klart mærke mere sundhed i kroppen, jo mere grønt jeg indtager. Jeg elsker supper og 
slowcooking. Jo grønnere jo bedre.

Hvad har din sclerose givet dig af positive oplevelser eller nye hobbyer?
Godt spørgsmål. Det positive er, at jeg er begyndt at reflektere dybere over mit liv. Det positive er 
også de mennesker, jeg har mødt på riget og sclerose hospitalerne. Spejlingen er virkelig god og 
jeg taler nærmest, af princip om sclerose, med mennesker der selv har diagnosen. Det lyder 
måske arrogant, men folk der ikke har den (sygdommen) forstår det tydeligvis ikke. Jeg orker bare 
ikke mere forklar mig numse. Med ligesindede skal man ikke forklarer noget, folk med sclerose 
fatter automatisk, hvorledes landet ligger. I relationer generelt er jeg blevet meget mere 
nærværende og distinkt.

Hvad har din sclerose givet dig af negative oplevelser eller hobbyer du har måttet give afkald 
på?
Jeg kan ikke længere gå så langt som jeg plejer og det er virkeligt irriterende. Jeg kan ikke hike 
med min kone eller gå lange romantiske ture. Er man ikke obs på det, så forsøger ens sygdom, at 
hoppe over hvor gærdet er lavest og det kan ende ganske inaktivt. I enden er det jo mit eget 
ansvar.

Livet har mange farver, hvad var din farve før diagnosen og hvad er den nu?
Livet har alle dage været en stor farverig pamflet. Mine pensler er blevet tyndere og finere, og 
min streg mere galant, samt maleriet dybere og lysere. Det er kun kanten som er mørk.

Hvor er du om 5 år og hvad er din største drøm?
Jeg er i bedring med min sygdom, træner meget mere og lever endnu sundere.

Jeg har fået udgivet et par bøger. Indre og ydre balance er i top.

Jeg rådgiver folk som er nydiagnostiserede.

Har du et godt råd til nye eller gamle med sclerose?
Afsted til Haslev eller Ry Sclerosehospital, det kan kun gå for langsomt. Du vil her møde en masse 
ligesindede, et meget kvalificeret personale og en spejling, som der ikke kan prissættes højt nok. 
Du vil erfare, at du ikke er alene. Kom over dine fordomme og bliv rigtig klog på din sygdom.

Hvad syntes du om det job sclerose.info laver?
Det er fint og informativt, samt et godt supplement til Scleroseforeningen, som jo nærmest 
sidder på et lille monopol. Sclerose.info skal dog være mere synligt.
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Fortæl lidt om dig selv og dit liv indtil nu?
Det er jo en lang historie, men jeg har haft og har et heftigt, men nu lettere liv. Der har været 
mange oplevelser af de gode, gale, glade, men også nogle af de mindre gode. Jeg har altid haft 
lidt af en skæv vinkel på livet og til tider, er mine betragtninger ganske anderledes end flertallets. 
Det er ikke for, at skille mig ud, det er bare sådan jeg er. Jeg forsøger, at møde min omverden 
med åben pande, glimt i øjet og et venligt smil på læben, samt et bankende hjerte. 

Vi er alt for hurtige til at dømme andre og det må vi alle være obs på. Vi er alle forskellige, ja se 
bare sclerose, der kaldes for sygdommen med de tusinde ansigter. Se bare på dig selv. 

Jeg øver mig dagligt i, at blive på min egen banehalvdel, i forhold til min omverden, forstået 
således, at jeg ikke behøver at pege fingre af andre, jeg kan bare se på mig selv. Det er svært, det 
kan gøre ondt, men man kan jo ikke stikke af, man kan prøve, men nissen har bedre løbesko på. 
Tro mig.
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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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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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Nyheder fra hele verden har holdt jul og forlænget 
nytårsferie og vender stærkt tilbage i februar måned

//admin
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Foreningen Sclerose.info

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

www.sclerose.info

Det handler om at leve
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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

WWW.SCLEROSE.INFO

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


WWW.SCLEROSE.INFO

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

