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…og vi står stadig i en krig … mærkeligt at skulle skrive det igen … men det er vi.
Og det tyder på at det skal jeg skrive i en del måneder endnu :-/
Forfærdeligt at så mange mennesker lider og dør !
Den russiske præsident er rablende skør – hvem skal stoppe ham ?
Vi er den vestlige verden kan ikke gå i krig – for hvad nu hvis han finder på at trykke på nogle 
knapper han helst ikke skulle.
Men – vi prøver at lægge så meget økonomisk pres på vi kan – samtidig vi får prøvet noget af 
vores fine militære isenkram af, og får bevist hvor meget bedre end Rusland vi er. 
Lad os håbe dette vanvid ender snart … 

Maj måned er over os.
Sammen med maj kommer forandringen og varmen – og det er normalt i maj ”mange” starter 
med at have delvise søvnproblemer. Mange har det hele året – men maj plejer være perioden 
hvor det vokser.
Derfor handler dette blad meget om søvn – for det er sove godt, det at få den rette søvn er så 
vigtigt. 
Hvis man ikke sover godt føler mange at deres dag efter er meget presset – mange føler at deres 
symptomer er meget mere tydelige – mange føler deres kognitive funktion er nedsat.
Alt sammen er rigtigt.
Søvn er så vigtigt for os scleroseramte.

Om det er tankemylder er det er kroppen, ben – smerter eller andet, så er det vigtigt at såfremt 
du har problemer du får snakket med din læge.

Jeg ville ønske at man have en søvnlæge. En der virkelig forstår forskellen på hvad det er der har 
indflydelse på ens søvn, en ekspert. Men det findes ikke.

Søvn er vigtigt. Det er det for alle mennesker, det rammer bare os scleroseramte meget hårdere 
når vi ikke får det.

Kim

Forord 
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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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Fatigue

Der er mange ting der spiller ind i forbindelse med det at være træt.
Mange har problemer med at forstå forskellen på træthed, sclerosetræthed, fatigue, 
søvn, uro, tankemylder osv.
Dels er det fordi der er dele der dækker over flere ting – fatigue er et rigtig godt ord. 
Det er meget bedre end sclerosetræthed. Det er ret simpelt fordi alle mennesker 
kender ordet træthed, og ved hvordan det er når man er træt, har sovet dårligt, har 
været for længe oppe, er presset på arbejde osv.
Det betyder mange gange at når du siger til folk at du har sclerosetræthed, så 
sammenligner folk det med træthed.
Det er sclerosetræthed ikke !

Sclerosetræthed er den der ret u forklarende træthed. Derfor – brug ordet fatigue
Så kan folk spørge hvad er det for noget ??

Jeg har set mange forklaringer på hvad sclerosetræthed er.
Generelt skrives der:

Hvad er fatigue? Fatigue er et symptom, som viser sig som en overvældende 
træthed, man ikke kan ryste af sig, på samme måde som man kan med almindelig 
træthed.

Det skriver man, på sådan lidt forskellige måder.
Og der er ingen tvivl om at det er skrevet af mennesker der har fået en masse fortalt, 
og det er rigtigt, men ”de” har ikke oplevet det.
Jeg ser ikke ned på de ord – eller dem der skriver det på nogen som helst måde, for 
der er mange ting her i livet jeg kan ”forestille” mig men ikke har oplevet.

Jeg plejer at forklare sclerosetræthed som – ”en bil der løber tør for benzin”
Den stopper !

Der er ikke mere at køre på. 

Slut!

http://www.sclerose.info/
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En god ven af mig sagde – jeg kan ikke komme ud af sengen om morgenen, jeg er 
træt og uoplagt. Jeg vågner lidt bedre i badet men ikke meget Jeg kæmper mig på 
arbejde. Det er en hård dag.

En god scleroseramt ven sagde – jeg bruger den første halve time på at få mig drejet 
rundt og smidt mine ben ud af sengen. Så går der en ny halv time eller time med at 
få tøj eller delvist tøj på. Nogle gange giver jeg op.
Jeg kæmper mig ud i køkkenet for jeg ved jeg bliver nød til at spise noget.
Så smider jeg mig på sofaen – eller prøver at se tv eller ringe til en ven eller veninde

Alle kan se forskellen , og jeg skynder mig at sige, at jeg har stor respekt for at folk er 
trætte – og at deres træthed for dem vejer det samme som vi scleroseramte.
Men vores træthed – fatigue – når hammeren rigtig slår, den er så dræbende og 
uforklarlig

Sclerosetræthed / Fatigue når det er værst er ensbetydende med intethed.
For der er ingenting.
Det er ren overlevelse.

I forbindelse med COVID19 er der flere (”mange?”) der har oplevet fatigue.
Og ligesom vi startede med rod i ord og gråzoner – og det gør vi også her senere – så 
er der flere (”mange?”) der har oplevet en depression i forbindelse med COVID19.

Denne depression har ført til fatigue. Og så starter den onde skrue.

Jeg tror jeg har skrevet mange gange før at COVID19 kommer til at give os 
(samfundet) så mange nye sygdomme eller symptomer – både blandt den udsatte 
gruppe, men i lige høj grad i de kommende år med de unge mennesker. Det er jeg 
meget sikker på desværre.

http://www.sclerose.info/
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Tilbage til det med de forskellige ord
Med fatigue følger en masse ting, muskeludmattelse, smerte, koncentration, 
balance, hukommelse, hovedpine, ligeglad, synet og mange mange flere ting

Det er symptomer der følger med fatigue.

Nogen gange har jeg lagt mærke til at der er nogle symptomer der bliver meget 
forstærket før fatigue indtræffer….
Det er for os mange der IKKE har det dagligt.
Det er få der lever med de hver eneste dag – og jeg kan ikke forestille mig hvordan 
det er hver eneste dag. Det er FÅ, det er vigtigt at understrege.
Men vi er ”mange” der oplever fatigue engang imellem eller i en mindre faktor.
Det er stadig ganske dræbende – men det kommer og går

Prøv at lægge mærke til om det er et mønster for dig – tal med dine pårørende og 
hør om de ser et mønster. Og hvis – så få talt med din læge om det, for det kan være 
der er noget du kan gøre eller medicin du kan tage inden at det udvikler sig.

Det er utrolig vigtigt at man får talt med sine pårørende om det, sådan de har 
forståelsen for det. Og de forstår hvad der sker med en.
Det samme med de mennesker der er i tæt kontakt med en hver dag. Vær åben om 
det, uanset hvor hårdt det er eller rammer og hvor tit – for den åbenhed bliver en 
lettelse og befrielse for dig selv, samt at du skaber større forståelse for denne ting 
som er så svær at beskrive.

Dette blad handler om søvn – med der er så mange gråzoner omkring søvn – og 
mange gråzoner omkring fatigue.

Søvn er en del af fatigue eller kan blive – søvn kan skabe en masse symptomer som 
er den del af fatigue eller som fatigue skaber – og søvn kan forværre det hele.

Forvirret ? …

Det er alle de her gråzoner hvor det hele over laber hinanden

Kim G
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Hvornår kan man egentligt sige at man har sovet som et barn? 
For mig er det i hvert fald meget længe siden at jeg har sovet som et barn og hvor ville det 
bare være skønt hvis man kunne sove så let og dybt som børn gør, og som min søn på 
billedet. 
Det at vågne og være veludhvilet, det er en by i Rusland for mig. 

Man går måske tidligt i seng fordi kroppen er træt og man føler sig søvnig, men så ligger man 
der og tæller får. Tankerne kan flyve rundt i hovedet på en og de kan have deres helt egen 
lille fest. Hvis ikke det er tankemylder der holder en vågen, så er det måske spasmer, måske 
er det nervesmerter eller måske kunne det være L´hermittes symptom (elektriske stød ned 
gennem rygsøjlen og ud i ekstremiteterne). 
Jeg er evigt træt og føler mig aldrig veludhvilet. Jeg får Modafinil for at holde mig vågen i 
løbet af dagen, men jeg skal dog alligevel sove til middag.

Jeg ved at de fleste med sclerose er fatigue ramt, som kan skyldes forstyrrelser af 
signalstofferne som f.eks. dopamin og melatonin, som er knyttet til at man får en god 
nattesøvn. Selvfølgelig kan bivirkningerne af medicin også have en indvirkning på en dårlig 
nattesøvn.
Åh ja der er mange faktorer der kan holde en vågen. Selvom man kan være overdrevet 
søvnig, så kan man ligge der og blive mere og mere irriteret over at man ikke kan falde i søvn. 
Man ved jo udmærket godt, at der venter en dag forude og hvis ikke man får sin nødvendige 
søvn og helst med alle faser helt ind i REM søvnen, så ved man at der følger en meget 
kognitiv dag derefter. 

Hvad er tankemylder?
Tankemylder.. åh ja, det kan være alt fra hvad man skal huske den efterfølgende dag, til ting 
der ikke er gjort, noget der er sagt eller mangler at blive sagt osv. Det kan være alle de ting 
hvor man tænker, jeg burde lige og jeg burde også lige. 

http://www.sclerose.info/
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Alle de ting der med tiden kan føre videre til stress, derfor er det også yderst vigtigt at man 
får sin nattesøvn og helst den dybeste REM søvn, søvnen hvor man faktuelt drømmer.

Jeg har nogle øvelser i kan bruge for at fjerne jeres tankemylder. I kender dem sikkert godt, 
hørt om dem eller måske tænker i faktisk at det lyder lidt fjollet, men det er de ting jeg 
aktuelt kan have glæde af, på de stressende dage med tankemylder.

Øvelse 1:
Den udføres bedst liggende helt roligt på ryggen med armene ned langs siden.
- Træk vejret ind af næsen, så langt ind som du kan og helt ned i maven og pust derefter ud 

af munden, pust så meget luft ud, at der ikke længere er mere luft at puste ud. 
Dette gentages tre gange. 

Imens du laver øvelsen skal du forestille dig og tænke; for hver udånding du laver desto 
tungere bliver dine øjenlåg og din krop.
I det man tænker og koncentrere sig om noget andet, fjernes tankemylderet og hvis det 
skulle vende tilbage, starter man forfra igen. Efter noget tid vil man rent faktisk falde i søvn.

Øvelse 2:
Denne øvelse kan laves i alle sove positioner, dog man har en hånd ledig. Den går også ud på 
at fjerne fokus fra tankemylderet, ved skiftevis at tage din pegefinger til tommelfinger, 
derefter langfinger til tommelfinger, ringfinger til tommelfinger og til sidst lillefinger til 
tommelfinger. Herefter tilbage igen, lillefinger til tommelfinger, ringfinger til tommelfinger, 
langfinger til tommelfinger og pegefinger til tommelfinger. 
Jeg håber at det giver mening, det er trykfladerne man tager til hinanden. Dette er så 
kedeligt og trivielt, at man helt fjerner fokus fra tankerne og man bliver faktisk også søvnig af 
det.

Det væsentligste er, at fjerne al fokus væk fra hverdagens gøremål og væk fra tankerne 
generelt. Vigtigst af alt, tankerne væk fra hvad man burde og hvad man ikke burde, for der er 
en dag igen i morgen. 
Fjern kontrollen, det er ok at man ikke har fået vasket op, det er ok at man ikke har fået 
vasket tøj og det er ok at det hele roder lidt. Bare at det ikke roder oppe i hovedet, så derfor 
fjern dine tanker og fokuser på noget andet.

Jeg håber at i kan bruge noget af det til noget og at i får en dejlig nattesøvn, med nogle 
dejlige drømme i REM søvnen.

Af Deanie Mofjeld
Journalist, digter og forfatter.

http://www.sclerose.info/
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Søvn

Kan du sove godt… …….

Sover du godt ?

Er du frisk og udhvilet dagen efter – eller er dine nætter et helvede ?

Søvn har en rigtig stor betydning for scleroseramte.
Både kropsligt og mentalt/kognitivt.

Det er ikke kun scleroseramte som har behov for en god søvn – det har alle.
Men for andres vedkommende der siger man jo ”bare” – For søren du er da træt i 
dag – har du sovet dårligt – eller når der bides og aggressive bemærkninger ”du har 
ikke sovet for godt har du …”

For scleroseramte er regningen meget større.
Man er ved siden af sig selv dagen efter en dårlig nat – kroppen fungerer ikke som 
den skal – man er sur, ked af det.

Nogle plages af urolige ben i nattens løb – og dagen efter fungere tingende ikke 
rigtigt.
Andre har smerter – neurologiske eller smerter i led osv.
Mange gange skal man huske på – at hvis man nu går lidt forkert eller bevæger sig 
forkert i løbet af dagen – når så nattens ro til kroppen indtræffer og led og muskler 
bliver kolde – så kommer smerten stille og roligt luskende.
Det kan du måske lave om på, ved at få dig nogle udstrækningsøvelser af din 
fysioterapeut.

http://www.sclerose.info/
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Nogen – mange -tænker for meget. Både ens egen situation og måske ens families. 
Fremtiden … Tankemylder er der mange der kalder det.

Når lyset slukkes og man skal sove … og den lette søvn kommer – så kommer der 
susende fart på underbevidstheden. Hjernen sætter fart på.

Og så vælter bekymringer frem.

Det behøves ikke omhandle sclerosen – men mange gange er det noget i tilknytning 
til sclerose.

Penge …. Kommunen … familien … er jeg en god nok mor eller far … hvad skal der 
blive af mine børn … hvad bringer fremtiden mig … hvad kommer der til at ske … 
hvad nu med dit eller dat … kæreste(r) … angst … osv. osv. osv.

Det er meget individuelt det ved alle …

Når det så bliver en kombi-
nation … det er kroppen 
der vågner og vækker en 
med smerte eller lignende 
– så får hjernen jo fart på 
med tanker og fremtiden 
eller det man ikke har fået
afklaret i løbet af dagen –

eller uger, og man stresser 
sig selv.

Har du søvnproblemer, om
det så ”kun” er i perioder. 

Så gør noget ved det.
er det kroppen – uroen –
smerter – spasmer eller 
lignende – så få talt med din læger eller sygeplejerske (og/eller din praktiserende 
læge) – for der er medicin at få (alt afhænger af hvad det er der er galt)

Er det mental uro. Hjernen … Så er der mange forskellige vejrtræknings øvelser … der 
er fokuseringsøvelser. Der er måder at gå i seng på. Sådan man forbereder sig stille 
og roligt.

Der er også medicinsk behandling – sovemedicin.
Der er CBD olie – det er alternativt . (nogle føler det virker andre ikke) – personligt er 
jeg hverken for eller imod det. Jeg er modstander af de mange sælgere der er for 
deres fokus er ikke at hjælpe men at lave penge.

Du skal selvfølgelig tale med din læge om det

Vigtigst er at du gør noget ved det!

http://www.sclerose.info/
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For din krop bliver mere og mere spændt – du bliver mere og mere stresset af 
manglende god søvn.

Dine symptomer bliver forværet når du har gået i nogle dage med dårlig søvn – for 
den trættes og stresses

Nu banker sommeren jo på døren – og mange får varme nætter … vende og dreje sig
Kan det løses med en blæser ? hvordan kan du forberede din sommer … tænk over 
det for det kommer jo.

Om du er i arbejde eller ej – studerende eller andet. Tænk over det – hjælp dig selv.

Hvordan sover du?

Hvis du har fundet rytmer eller metoder – så del dine erfaringer – der er mange med 
problemet. Skriv til os på mail info@sclerose.info eller gå ind i vores lukkede 
Facebookgrupper 

http://www.sclerose.info/
http://www.sclerose.info/
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Her er et par gode råd om søvn:

•Det er vigtigt at du har en rytme. Prøv at gå i seng hver dag ca. samme tid - ligeledes 
stå op. I weekenden, lad det ikke blive timevis ekstra

•Tøm dine tanker. Det er altid en god ide at du FØR du går i seng laver en liste over 
de ting du skal huske i morgen

•Lav en rytme - nogle ritualer. Skift tøj, børst tænder osv. i god tid. Og inden - måske 
noget let musik, måske læser du lidt, skriver dagbog eller lignende

•Sørg for at gå på toilettet inden du går i seng ! Lad være med at drikke masser af 
væske før du skal i seng.

•Prøv evt. nogle teknikker du har lært (eller kan lære) - vejrtrækning, afslapning af 
muskler

•Sørg for så vidt det er muligt - kun at bruge soveværelset til at sove (og sex ..) - ikke 
TV, telefonsnak osv. osv.

•Hvis du skal fysisk træne -sørg for der er 4-6 timer efter du har trænet til du skal 
sove. Lad være at gøre det lige inden du skal i seng

•Lad være med koffein andet end morgen eller middag

Kan du sove godt … godnat!

// Admin

http://www.sclerose.info/
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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

http://www.sclerose.info/
http://www.sclerose.info/
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I denne måneds udgave af vores PDF blad har vi den ære at præsentere den ny 
udklækkede forfatter Bernhard Nordentoft, med bogen ”TRO, HÅB OG KÆRLIGHED I 
SKLEROSENS TEGN”. Bogen jeg stærkt vil anbefale alle med eller uden sklerose at læse.

Vi er meget glade og taknemmelige for hans deltagelse i ´De 1000 Ansigter´.

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

Som noget nyt, har i nu chancen til selv, at vælge hvilken måde der passer jer bedst til 
mit interview af jer. I kan få tilsendt et spørgeskema i Word eller til jer der ikke har Word, 
kan jeg sende interviewet på e-mail, begge dele kan i tage i helt jeres eget tempo.

Som det helt nye vil jeg yderligere tilbyde jer, at vi kan lave et telefon interview, hvor jeg 
stiller jer spørgsmålene på telefon og skriver jeres svar ind for jer. Dette vil måske gøre 
det mere overskueligt for nogle af jer at deltage.
Sidst nævnte kræver dog lidt længere planlægning og tilrettelæggelse, dog er jeg villig til 
at hjælpe jer, hvis i er villige til at hjælpe andre med sclerose med jeres medvirken i ´De 
1000 Ansigter´.

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

Hvis i ønsker at være en af vores 1000 ansigter (som scleroseramt eller pårørende), så 
skriv gerne til min mail: deaniemofjeld@gmail.com eller Deanie@sclerose.info

DEANIE MOFJELD

Journalist, digter og forfatter.

WWW.SCLEROSE.INFO
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Navn:
Bernhard Nordentoft

Alder:
56

Bor I:
København K

Hvornår fik du din diagnose?
1990

Hvad var dine første symptomer?
Synsudfald som kom og gik + let følelsesløshed i fødderne.

Hvilke tanker og følelser gjorde du dig da du fik diagnosen?
Jeg var ung og fuldstændigt i chok. Anede ikke hvad sclerose var. Troede jeg ville dø indenfor 12 
måneder. 
Jeg nægtede at tale om det og læse om det. Jeg tænkte at sygdommen ville gå hurtigere, hvis jeg 
satte mig mere ind i sygdommen.

Hvordan fik du fortalt din nærmeste familie og omgangskreds at du havde sclerose?
Min far var overlæge på Århus Kommunehospital kræftafdeling og fik mistanken om, at det var 
sclerose. På det tidspunkt havde jeg haft symptomerne i ½ år. Jeg var kommet hos mange læger 
og en psykolog, men ingen kunne regne det ud. Min far tog mig med til neurologerne, som 
stillede diagnosen meget hurtigt efter en scanning af min hjerne.

Et af sclerosens 1000 ansigter: 
Bernhard Nordentoft, 56 år
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Hvordan reagerede din nærmeste familie og omgangskreds på at du havde fået sclerose og 
hvordan tackler de det i dag?
Min far ringede til min kæreste, som blev student samme dage. Hun kom til hans hospitals 
kontor og han bød os på et glas vin. Jeg var komplet i chok og kunne hverken tale eller græde. 
Min familie accepterede hurtigt, at jeg ikke ville tale om det. Men specielt mine forældre var 
meget bange og talte med mine søskende om det.
Mine venner kunne jo ikke se det - udover at jeg  var helt slået ud. Hele sommeren 1990 sad jeg 
stille hos min mor med et tæppe over mig og så VM i fodbold.
I efteråret 1990 kom jeg til en fantastisk psykolog, som gav mig livsgnisten igen. 
Min kæreste Rikke blev hos mig og mine symptomer 
tog af igen. Så jeg blev mere positiv, holdt op med 
at tænke på sygdommen hele tiden og gjorde 
Dermed min uddannelse på Ingeniørhøjskolen 
færdig.

Hvilken form for sclerose har du?
Dissemineret sekundær progressiv sclerose, men 
min sygdom har aldrig rigtig fulgt noget mønster, 
måske fordi mine forskellige typer af medicin har 
været ret effektive.

Hvilken medicin får du?
Gilenya siden 2013.
Tager indimellem Baklofen om natten mod spasmer.
Tager sjældent Desmopressin for ikke at tisse på 
f.eks. rejser eller fodboldkampe mm.

Har du nogle bivirkninger af din medicin?
Nej. Måske noget hud svamp pga. Gilenya, som driller mig lidt i perioder.

Har du skiftet medicin / behandling?
Jeg har været på flere forskellige typer sclerosemedicin, siden de første kom midt i 90’erne.
I 2008 havde jeg et voldsomt attack. Derefter fik jeg kemoterapi (Novantrone) hver 3. måned, for 
at mit immunforsvar skulle tvinges til at bygge sig op fra frisk. Det virkede øjensynligt fint, men i 
2013 måtte jeg ikke få mere kemoterapi. Derpå kom jeg i Gilenya behandling.

Hvorfor har du valgt denne medicin / behandling og har du selv haft indflydelse på valget?
Gilenya har jeg egentlig ikke valgt selv. Men jeg har været glad for den, da det blot er en pille 
hver aften uden bivirkninger - måske bortset fra lidt hud svamp on/off.

Tager du nogen former for alternativ medicin?
Egentlig ikke udover lidt ekstra vitaminer, fiskeolie og indimellem koncentreret tranebær mod 
blærebetændelse.

Hvor tit bliver du MR-skannet?
Ca. en gang hvert 2 år.

Hvor mange skanninger har du haft og hvornår var den sidste?
Mange… den seneste var for ca. en måned siden.
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Taler du og din neurolog om din udvikling i sclerosen ud fra dine skanninger?
Meget. Den seneste scanning viser nyt attack område i Thalamus i hjernen. Derfor skal jeg måske 
til at skifte medicin i den kommende tid. Det afklares i løbet af maj måned 2022.

Hvordan påvirker din sclerose din hverdag?
På den ene side sidder jeg i kørestol og har brug for mange hjælpemidler. På den anden side 
lever jeg meget normalt og opfatter mig selv som normal. Jeg arbejder halvtids med IT i 
Udenrigsministeriet. Her er taget hensyn til alle mine fysiske udfordringer. Det er godt at  blive 
opfattet som normal. Men det giver også praktiske udfordringer, fordi folk glemmer at hjælpe 
mig.

Har du accepteret din sclerose og hvordan takler du det?
Det er en del af mit liv - og jeg kan ikke forestille mig livet uden. Det havde været rart at slippe -
men det kunne også være gået meget værre - som jeg troede, det ville blive, da jeg var helt ung 
og ny diagnosticeret.

Hvad er din beskæftigelse?
IT ingeniør i Udenrigsministeriet.

Hvad arbejder du med eller 
arbejdede med?
Jeg var så heldig at tage en software
Ingeniør uddannelse tilbage i start
90´erne. Jeg har derfor altid kunnet
arbejde siddende ved en computer
som enten IT chef eller administrator.

Hvilke uddannelser har du?
Software Ingeniør.

Hvad er dine fritidsinteresser eller hvad har 
det været?
Jeg var meget fysisk aktiv og spillede godt fodbold og løb langt i mine unge år. Det ødelagde 
sclerosen i 90’erne. Fra omkring 2008 har jeg været aktiv i kørestolsrugby og siden kørt lange 
ture i kørestolen eller gået fast i Fitness World.
Siden 2018 har jeg skrevet meget og fik sidst i 2021 udgivet “Tro, håb og kærlighed i sclerosens 
tegn” på det store forlag GAD. Den bog fortæller hele min historie siden 1990 diagnosen, og har 
været en salgssucces. Nu holder jeg mange foredrag i mange forskellige sammenhænge. For 
medicinstuderende, for rygmarvspatienter, for sclerose grupper osv. Jeg har også optrådt i flere 
TV- og radioprogrammer samt været portrætteret i flere ugeblade.

Har du ændret dig efter diagnosen og på hvilke måder?
Det fysiske er selvfølgelig helt anderledes end hos en rask Bernhard. Ting som at navigere i fritid 
og på arbejde stiller nye krav. Og mit sexliv er helt anderledes med potensfremmende sprøjte. 
Bare for at nævne et par ting :-)
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Hvordan føler du at du er som menneske i dag?
Jeg er et meget open minded og nysgerrigt menneske. Samtidigt er det virkelig en svær balance 
både at være meget syg og meget rask.
Mange af mine mentale funktioner er forstyrret - specielt min hukommelse af f.eks. navne er helt 
væk. Men jeg er også god til at finde andre metoder eller trække på skuldrene af det besvær 
sygdommen har påført mig. I det offentlige rum er jeg altid rolig.

Får du vredesudbrud og hvad gør det for dig både positivt og negativt?
Hjemme kan jeg godt blive urimeligt vred på min Rikke. Generelt ser jeg det dog hurtigt selv, og 
har nemt ved at sige undskyld og forklare sammenhængene.

Hvad gør dig glad?
Det vigtigste er mine børn. Min datter er lige raskmeldt efter 2 års kamp med leukæmi. Det var 
et kæmpe chok, et langvarigt chok. Og det formindskede al fokus på min egen sygdom.
Jeg elsker at skrive, at have drive i de ting jeg laver. Når andre roser mig og sætter pris på min 
indsats. At møde nye mennesker med nye vinkler på livet.
Sex er vigtigt for mig og giver mig meget ro og følelsen af frihed.
Og venner er vigtige at have og holde ved lige. At se, at der er meget andet i livet end mit eget 
lille univers.

Hvad gør dig vred?
Når jeg har kæmpet 20 minutter en morgen med strømperne - og jeg ikke kan få det ene ben 
løftet.
Når jeg føler mig svigtet med ting - som er enkle for andre.

Træner du og hvor tit træner du?
Siden 2008 har jeg trænet meget intenst.
Først med kørestolsrugby og siden både
ved at køre lange ture i kørestol og ved
at træne i Fitness World.

Hvordan påvirker træning dig positivt 
eller negativt?
Ekstremt positivt. Jeg bliver virkelig i 
godt humør af træning. Jeg får ydermere 
flere kræfter om aftenen og jeg elsker
at se min muskulatur stå skarpt.

Oplever du at der er nogle der vender 
dig ryggen eller fravælger dig til 
specielle arrangementer?
Egentlig ikke. Det sker sjældent - og jeg kigger på nogle andre, hvis en ignorerer mig.

Hvad er dit motto, ynglings citat eller slogan?
Min bogtitel: Tro, håb og kærlighed i sklerosens tegn.

Lever du efter sclerose principperne med kost osv. og kan du mærke en forskel på før og efter?
Jeg spiser sundere og mere bevidst end tidligere. Det er også blevet langt nemmere med 
udbuddet af sunde fødevarer og måltider på nettet.
Jeg har dog mere fokus på fysisk træning end den “perfekte” kost. Jeg mener, at det giver bedre 
udbytte samlet set.
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Hvad har din sclerose givet dig af positive oplevelser eller nye hobbyer?
Jeg har prøvet mange ting omkring fysisk træning i kørestol. Det er både sjovt og ofte en 
øjenåbner, hvor meget man kan - og hvad der  er på vej af nyheder hele tiden.
Jeg ved ikke, hvor jeg ville være uden sygdommen. Måske ville jeg aldrig have skrevet en bog. 
Hvem ved?

Hvad har din sclerose givet dig af negative oplevelser eller hobbyer du har måttet give afkald 
på?
Det er trist, at jeg måtte droppe løbeture og fodbold.

Livet har mange farver, hvad var din farve før diagnosen og hvad er den nu?
Jeg var glødende rød og politisk aktiv i de unge 80’ere. Nu følger jeg med, men hygger mig mere i 
mit apolitiske og lidt sorte hjørne :-) 

Hvad synes du er det bedste ved at have sclerose og hvad er det værste?
Det bedste er, at man kan få en masse hjælp og komme i mange uforudsete og spændende 
situationer. Det værste er sygdommens udvikling, man ikke kan forudsige.

Hvor er du om 5 år og hvad er din største drøm?
Jeg vil gerne se mine børn i spændende uddannelser og job.
Sclerose gåden må gerne være løst og sygdommen stoppet.
Og jeg er en kendt forfatter.

Har du et godt råd til nye eller gamle med sclerose?
Kom i gang med fysisk træning, det kan ændre dit liv
og hjælpe dig mod din sclerose.
Tro på dig selv – du er fed nok som du er.

Læs eller lyt til min bog:
”TRO, HÅB OG KÆRLIGHED I SCLEROSENS TEGN”.

Hvad syntes du om det job sclerose.info laver?
Alle, som jer, der hjælper med information og
aktiviteter for at hjælpe folk med sclerose, de 
skal have et kæmpe knus.

Fortæl lidt om dig selv og dit liv indtil nu?
Helst vil jeg anbefale dig at læse min bog, her vil 
du fået godt indblik i mig som person.

Mit liv er rigt og fyldt med muligheder, bl.a. fordi
jeg er heldig med de tilbud jeg har fået, men 
også fordi jeg har kæmpet hårdt for at få 
realiseret hvad jeg gerne ville.
Jeg tænker også at det er fordi at jeg altid 
har accepteret, at jeg skal have noget hjælp, 
samt det at tilværelsen ændrer sig i perioder.
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Træthed 

Efter at være blevet ejer af diagnosen Multiple sclerose, har jeg stiftet bekendtskab med 

begreber som fatigue, natligt tankemylder og søvnløshed.

Bevares, jeg kendte da godt til det at være træt og det, ikke at kunne sove, før jeg blev 

syg. Men det nåede pludselig nogle dimensioner jeg ikke anede fandtes! 

Trætheden er svær at forklare. Uanset om jeg har haft en god nats søvn (jo det sker ind i 

mellem) så vågner jeg aldrig op og føler mig klar til at springe ud af sengen og gå i gang 

med en ny dag. 

Jeg er altid træt. 

Udmattet. 

Energiforladt. 

Selv uden at have lavet noget. Alting trætter. 

Og det hjælper ikke at sove! 

Og det er så svært at forstå, hvis man ikke selv har prøvet det på egen krop. 

Og dermed frustrerende, når omgangskredsen også fortæller at de er trætte, når man 

forsøger at forklare. 

For det kan på ingen måde sammenlignes! 

Derfor kalder jeg min træthed for fatigue eller sclerosetræthed, for at pointere, at der er 

forskel på deres og min følelse af træthed! 
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Når man har en kronisk sygdom, er kroppen altid på overarbejde. Og det giver jo god 

mening, i forhold til at man så oplever denne konstante træthed. 

Trætheden er skyld i at alting føles uoverkommeligt. Ofte er det meget nemmere at 

udsætte eller helt lade være. Fordi der altid er en regning at betale bagefter. I form af 

total udmattelse. 

Det kan både være dagligdagsopgaver, som et bad, at lave mad, at tømme 

opvaskemaskinen osv. Og det kan være at komme afsted til træning eller ud at være 

social. 

Lige det der med træningen, der er der faktisk ingen undskyldning, der dur. 

For jeg oplever at jeg får det godt og faktisk får en følelse af at have mere energi 

bagefter. 

Det holder godt nok ikke så længe, men det er rart når det sker. 

Men diskussionerne med mig selv om at få træningstøjet på, hoppe på cyklen og komme 

afsted, det er de fleste dage noget af en udfordring. 

Det burde jo være super motiverende. 

Det er det bare ikke altid! 

Men ikke desto mindre en stor sejr, når jeg så kommer afsted. 

Tankemylder om natten er skrækkeligt. Hjernen kører i sit helt eget gear og der er ingen 

stopklods. 

Forleden nat lå jeg vågen i 3 timer, fordi min hjerne spekulerede på om fisk de sover. 

Uanset hvor meget jeg forsøgte at tænke på noget andet, så var der kun plads til fisk

WWW.SCLEROSE.INFO

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


Jeg forsøgte med meditation, men fiskene blev ved med at afbryde. 

Hver gang jeg lukkede øjnene, svømmede fisk hen over øjenlåget. 

Til sidst måtte jeg tænde for fjernsynet, for at aflede hjernen. Så faldt jeg til sidst i søvn. 

Og dagen efter måtte jeg spørge min kæreste, som fisker meget, om fisk de sover. Det 

gør de! Og så grinede vi lidt af det. 

Men det er faktisk ikke ret sjovt, når det står på. Det med at man ikke kan sove, fordi 

hjernen ikke vil slukke. Heldigvis oplever jeg det kun i perioder. 

Det kan godt vare mange nætter i træk, men pludselig har jeg mange nætter, hvor jeg 

sover hele natten. Og dem lever jeg højt på. For selvom jeg stadig er træt, efter en nat 

uden opvågning og tankemylder, så gør det alligevel en forskel, at jeg ved, at jeg har 

sovet. 

Det gør noget ved psyken. 

Jeg investerede i efteråret i en tyngdedyne. 

Og den hjælper en del. Men den bliver en udfordring til sommer. 

Allerede nu, hvor det er blevet varmere, føles den ekstra tung og varm. 

Og min udgave af sclerose har det ikke godt med varme. 

Det sætter gang i alle føleforstyrrelserne og nervesmerterne. 

Mine fødder “brænder” om natten, når det er varmt. 

Og det hjælper jo heller ikke ligefrem på at få en god nats søvn. 

Så alt i alt er det en udfordring, at være ramt på trætheden. 

Men jeg er så småt ved at lære at leve med det. 

Jeg har lært min fatigue at kende og ved hvad jeg kan og ikke kan. Hvornår jeg skal sige 

stop. 

At stædigheden så ikke altid vil høre efter, det er en helt anden snak.

Af Heidi Pernille Strøm
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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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Retningslinjer:

Sclerose.info har lavet nogle retningslinjer for brugen af Facebook gruppen –
og dem bringer vi lige her – bare for en god ordens skyld:

Denne Facebookgruppe - er en del af foreningen Sclerose.info, som blev 
etableret i 2002. Det primære informationsorgan er www.sclerose.info

Retningslinjer for Facebookgruppen

Foruden relevante nyheder er siden tiltænkt debatter om aktuelle emner, og 
vi ønsker en aktiv deltagelse fra gruppens medlemmer, i spørgsmål der 
drejer sig om sclerose. 
Vi ønsker IKKE at debatter bliver enstydige og kun omhandler (alternative 
behandlinger eller undersøgelser som f.eks. borreliose) og admins 
forbeholder sig ret til at begrænse det og kan slette indlæg, der går ud over 
gruppens formål. Admins kan vælge i selve tråden at henvise til at fortsætte 
i en privat mail eller en anden gruppe og så skal dette respekteres. 

Vi forventer naturligvis, at alle opslag og kommentarer bliver holdt i en 
sober og god tone medlemmerne imellem.

Hvis du er i tvivl, er du altid velkommen til at spørge admins i en mail.

Opslag der linker direkte til egne hjemmesider og blogs slettes uden varsel, 
men man er altid velkommen til at poste hele blogindlæg eller indslag. 

Siden henvender sig til alle, der vil søge information om sclerose, og 
Sclerose.info modtager gerne forslag og ideer fra gruppens medlemmer til 
initiativer for scleroseramte og deres pårørende. 

Facebookgruppen
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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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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 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/
http://www.sclerose.info/
mailto:kim@sclerose.info


WWW.SCLEROSE.INFO

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

