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Nu var jeg lige pludselig blevet syg

	 
Hvor befandt du dig i tilværelsen, da du fik diagnosen?
-under uddannelse, færdiguddannet, i erhverv e.l. 

Jeg havde arbejde som kontoruddannet.


Hvad var de første symptomer på sygdommen?

Jeg var kun 18 år, da jeg fik synsforstyrrelser på det ene øje. Dengang arbejdede jeg i et optisk firma, der havde forbindelse til mange øjenlæger. Jeg tænkte, at jeg ville kontakte én af dem. Han var så flink. Jeg ringede og fik en tid. Da han havde undersøgt mig, sagde han, at det var lidt mærkeligt, så han ville ringe til en læge, han havde forbindelse med.
Jeg blev så henvist til Rigshospitalet eller Militærhospitalet, som det hed dengang. Jeg var taget derud med bussen, men jeg måtte ikke bare tage derfra. Jeg skulle tage en taxi hjem, og jeg skulle tage en taxi for at komme til de undersøgelser, der skulle foretages.
Nu var jeg lige pludselig blevet syg. Det, at jeg ikke havde kunnet se så godt, kunne da ikke være så slemt. Jeg havde jo gået med det et stykke tid, men det var det åbenbart.
Jeg skulle indlægges og have taget en hel masse prøver og have farvefotograferet hovedet. Jeg fik stukket en nål ind i halsen og fik sprøjtet noget op i hovedet og skulle så ligge stille i nogle dage.

Det lyder som en MR-skanning.

Ja, det må det være.--- 
Det med synet fortog sig ganske langsomt, og så mærkede jeg ikke mere til det. Jeg fik ikke at vide, hvad det var. Det gjorde man jo aldrig den gang, men det var også meget godt. Man behøver ikke få alt at vide. Jeg har haft mange gode år, som jeg lige så godt kunne have fået ødelagt, hvis jeg havde fået noget at vide dengang. Jeg er i hvert fald meget glad for, at jeg ikke vidste noget. 
Efter det med øjnene tog vi på en ferie til Italien, hvor vi havde en dejlig ferie. Vi kom hjem, og en morgen vågnede jeg, og det snurrede over det hele, især i hele den venstre side både i ansigtet, i ben og arm, som om det sov. Der gik ikke ret lang tid, så var jeg totalt lammet i den side.


Hvor gammel var du?

Nitten eller tyve år. Jeg blev indlagt på Kommunehospitalet under Torben Fog, men der var jeg ikke så lang tid. Jeg gik til genoptræning osv.
 
Fik du noget medicin?

Ja, jeg fik Prednison, og jeg blev tykhovedet og lodden i hele hovedet, men jeg kom mig så hurtigt, at andre læger blev tilkaldt for at se, hvor hurtigt jeg var kommet over det. Det hele varede tre til fem måneder, hvorefter jeg igen startede mit arbejde. Jeg boede stadig hjemme, og min mor og far fik heller ikke at vide, hvad det var. 
Som tiden gik, blev jeg gift og fik min søn, og et par måneder efter fødslen blev jeg igen totalt lammet i venstre side. Det var godt nok svært. Sådan en lille én og så kunne jeg ikke selv passe ham. Min mor og far passede ham, for min mand arbejdede om dagen.

Det har ikke været rart for dig?

Nej, det var ikke så sjovt, og nu hvor jeg har fået et barnebarn, har jeg det igen sådan, at jeg stadigvæk ikke har noget barn, altså f.eks. at kunne løfte hende op og sådan.
  
Det kommer, når den lille bliver lidt større.

Ja, det gør det sikkert, men jeg mangler det at kunne nusse hende.


Hvem bestemte, at du opsøgte læge?

Jeg har i alle årene gået inde hos Torben Fog, som desværre døde for snart mange år siden. Han var bare lægen. Han var min far nummer to (ha). Ja, han var simpelthen bare så sød, og han forstod mig. Fuldstændigt. Jeg behøvede ikke at sige noget. Han forstod mig alligevel.

Men han ville ikke fortælle det?

Nej. Det gjorde han ikke.




Hvor fik du diagnosen?
- på hospital, af egen praktiserende læge, af privat praktiserende specialist.

Jeg fik først diagnosen i '85. Jeg spurgte faktisk selv om den, for jeg havde jo aldrig fået den at vide: Jeg var begyndt at gå dårligere, så derfor var jeg startet på handicapsvømning i varmt vand. Det var ganske rart, og jeg snakkede selvfølgelig også med de andre, der gik der, om hvordan vi havde det, og hvordan det var startet og sådan noget. 
På et tidspunkt var der én der sagde: "Du har da sclerose." 
Nå, der var den, og så lige netop den. Jeg havde jo læst og hørt så meget om den sygdom.
Jeg gik fast hos Torben Fog og havde med jævne mellemrum konsulteret ham, alt efter hvordan jeg havde det. Så fik jeg taget mig sammen til at spørge, om det var sclerose. Jeg kunne se på ham, at han ikke kunne lide at sige det, men det var det.
Nu havde
 jeg levet i så mange år uden at have vidst det og ikke syntes, at jeg fejlede noget. Jeg havde overhovedet ingen symptomer på sclerose.---- I tyve år.
Jeg cyklede og lavede bare alting. 
 


Hvordan reagerede du?

Jeg græd. Det var en hård besked, men jeg vidste det jo godt.


Hvad følte du? 

Jeg følte mest vrede, og jeg var ked af det. 
Jeg vidste, at folk med den sygdom gik dårligt, og jeg tænkte, at det skulle jeg ikke komme til. Jeg skulle nok vise andre, at det kunne trænes væk, men det kan man ikke bare. Sådan er det altså ikke. Der er også folk, der siger: "Du skal bare træne", så jeg knoklede løs.

I bogen "Dissemineret Sklerose" fra 1996 står der under afsnittet om fysioterapi, at man ikke kan træne sig ud af det her, fordi du kan risikere, at det ødelægger mere end det gavner. men det er selvfølgelig vigtigt at holde sig i gang. 

Ja, det kan jeg se, bare jeg har siddet for længe, så har jeg svært ved at komme op.


Hvordan reagerede dine nærmeste omgivelser?
- mand/hustru, samlever, børn, forældre, venner o.a.

Holdningen var vel nærmest, at det var der jo ikke noget at gøre ved. Jeg ved ikke om min far og mor vidste det. De har altid sagt, at de ikke vidste det.

Hvis de havde vidst det, tror du så ikke, at du havde kunnet mærke det på dem?

Jo, det tror jeg, for jeg havde ikke nogen mistanke om det. Jeg kan huske, at min far var inde at tale med Torben Fog, for det havde jeg bedt ham om, men jeg tror ærligt talt ikke, at lægen har kunnet nænne at fortælle ham det. 
Min far havde fået at vide, at det var en virus. Torben Fog var bare så forstående overfor alle mennesker. Så han har måske tænkt, at det kunne min far ikke tåle at få at vide. Jeg elskede ham overalt på jorden. Han var bare så forstående. Han var bare så god, men man lever jo ikke evigt.

Han var næsten som en gud for dig?

Ja, det har han næsten været. Jeg sagde, at han var min far nr. to. Jo, han var virkelig forstående. Dem kunne vi godt bruge nogle stykker af i dag. Det synes jeg ikke, de er i dag.

Hvem har du som neurolog i dag?

Jeg går inde på Scleroseklinikken på Rigshospitalet. Hos Mads Ravnsborg.

Er han ikke flink?

Jo, gud jo. Det er han bestemt, og der er mange søde læger. Det er slet ikke sådan. Det synes jeg godt nok, at de er. De er meget søde og forstående mange af dem, men ikke som ham.



Hvad har du gjort for at leve så "normalt" som muligt?

Ja, jeg prøver jo bare på at lade det "køre", som det hele tiden har gjort. Lade som om man ikke er syg. Så vidt muligt. 


I din egen selvforståelse? Når du er i din egen hverdag?
  
Ja. 


Hvor befinder du dig i dag økonomisk?
- erhverv (erhvervsevne), studerende, (førtids-) pensionist. 

I dag får jeg højeste førtidspension. Det fik jeg for et par år siden.
Da vi flyttede, kostede det et par tusinde mere i husleje om måneden, så der er ikke meget at rutte med.


På hvilken måde har sygdommen haft betydning i forhold til din partner?
- f.eks. rollefordeling, seksualitet, mindreværdsfølelse. 

Har din mand efterhånden måttet overtage det hele?

Han har da hele tiden lavet noget, men jeg passede da hjemmet og lavede maden. Nu laver jeg da også mad, men jeg kan ikke skære det ud i stykker.

Du kan da heller ikke gøre rent?

Nej, det kan jeg slet ikke, så det gør han, for han vil nemlig ikke have hjælp udefra. Vi er blevet tilbudt hjemmehjælp fra kommunen, men det vil han ikke.
Det piner mig noget så frygteligt, når han gør rent. Det er noget så forfærdeligt. Jeg hader det. Så jeg passer på ikke at grise for meget, så han skal gøre rent efter mig. Det piner mig meget, og jeg kan heller ikke engang tørre støv af. Jeg kan kun bruge én arm, som jeg også skal holde med.

Hvad siger din mand?

Der kan slet ikke være tale om hjælp udefra. Det kan der ikke. Sådan er det bare.

Det har du accepteret?

Det kan jeg jo ligeså godt gøre. Det er ham selv, der bestemmer, men når han gør nogle ting, som irriterer mig, kan jeg jo ikke så godt sige noget. Så er man nødt til at være i flinkeskolen hele tiden. Man kan ikke tillade sig at råbe så højt, for man skal jo have hjælp, og jeg har brug for hjælp. 

Hvordan ville du have det, hvis det var fremmede der gjorde rent?

Jeg ville i hvert fald ikke bryde mig om, at det blev gjort, mens jeg var her.

Men man skal selv være til stede.

Ja, det skal man, men jeg ville have det meget dårligt. Jeg ville sidde og krybe sammen i en krog, mens det blev gjort.

Har du følt mindreværdsfølelse?

Det lider jeg meget af. Jeg synes altid, at jeg er nul og niks.

Har du altid haft det sådan?

Sådan har det altid været. Det er ikke noget nyt, men det er blevet mere med årene. Efter at man sidder bare sådan her. Det er svært at gøre noget ved, når man altid har haft det sådan. Jeg føler ikke, at jeg er noget.
---


Hvordan forløber din dagligdag?

Jeg starter morgenen med, at jeg er stiv, og det varer nogle timer, 2-3 timer, inden jeg kommer i gang. Jeg tager til fysioterapi 2 gange om ugen. Det tager jo sin tid. Jeg tager hjemmefra ca. halv ti og er ikke hjemme før klokken 1.
Så går jeg i gang med at lave mad, for det tager lang tid for mig at lave mad, og det tager jo lige så lang tid at finde ud af, hvad vi skal have.
Førhen elskede jeg altid at lave ny mad. Det gør jeg også nu, men det er så sandelig alle de opskrifter, hvor der står "Nem mad". Det skal være noget, hvor jeg ikke skal stå op for længe, og det skal være noget, der er utroligt nemt. Så det går der meget tid med at finde ud af. 
Det er ikke som førhen. Jeg bagte og lavede alt muligt, men det er noget anderledes i dag. Det skal helst være noget, der ikke skal skæres for meget ud. Jeg vil helst ikke at min mand skal lave noget. Jeg skal jo helst lave det hele. Jeg anskaffede mig en foodprocessor. Det var også alle tiders, men hvor skal jeg have den henne. Der er ikke plads i det her køkken. Den fylder for meget, og samtidig er den besværlig at gøre ren efter brug, og jeg kan heller ikke vaske op. Jeg kan godt bikse rundt med det nede i opvaskebaljen, men jeg kan ikke tørre det af. 
Jeg er glad for, at der efterhånden er kommet så mange varer i butikkerne, som er lette at tilberede. Så skivede kartofler og trekantede kartofler, der ligger i dybfryserne, dem bruger vi en masse.
Nu hvor jeg har min minicrosser, kan jeg selv komme ud at handle, så jeg drøner rundt i centeret op og ned med elevatoren. Det er alle tiders.

Det giver dig livskvalitet?

I allerhøjeste grad. Jeg kan huske, at lige da jeg havde fået den, skyndte jeg mig at komme af sted ud at handle. Det havde jeg ikke været i mange år. Det var bare dejligt, og så alene (ha), for at køre i en kørestol, det kan være en frygtelig oplevelse. F.eks. når min mand kører mig, kan han pludselig stoppe op for at kigge på et eller andet, mens jeg har hovedet den anden vej, nej, hvor er det frygteligt.

Det at du ikke selv kan bestemme?
 
Ja, det er det. De andre ved det jo ikke. De tænker slet ikke over det. Det ville jeg sikkert heller ikke. Så det er dejligt selv at kunne.


Hvad gør du for at forbedre din nuværende situation?
- fysisk træning, kost, bevidst ændring af andre livsvaner. 


Som sagt går jeg hos fysioterapeut 2 gange om ugen. Kostmæssigt lever vi så sundt som muligt. Vi spiser en del grønt, men det kniber selvfølgelig noget, når jeg ikke selv kan skære det ud. Jeg ville gerne leve en smule mere sundt, end vi gør, men man er tvunget til at gå på kompromis med nogle ting, for at det hele skal køre.


Hvad virker positivt/negativt på dig?
- børn, børnebørn, forældre, øvrige familie, venner, kolleger o.a. 

I halvandet år sad jeg og gloede ud ad et vindue, og det var sommer og hedebølge. De kunne godt forstå mig oppe i kommunen, og ergoterapeuten gjorde simpelthen bare alt for, at jeg skulle få en "parkeringsplads" til min minicrosser, men bestyrelsen, hvor jeg boede, ville ikke have den. De kunne slet ikke forstå, at der skulle tages hensyn til et enkelt menneske. Vi boede endda på anden sal.

Det er næsten ondskab.

Sådan føltes det i hvert fald. Jeg hørte, men ved ikke, om det er helt sandt, at de gik rettens vej, og det må man ikke. Man må ikke forbyde folk at komme på gaden.

Gik bestyrelsen rettens vej for at håndhæve forbudet?

Ja, og jeg tror, det er rigtigt, for det er blevet indført derovre nu. Der er jo andre end mig, der går dårligt. Der er blevet lavet et halvtag til minicrossere, så de har været nødt til at indføre det.

Hvem har foranlediget det?

Det gjorde kommunen. For min skyld og for andre. Det blev altså bevilliget, men da var jeg flyttet i mellemtiden. Kommunen gjorde et godt stykke arbejde.
----

Jeg tror på, at den oplevelse har påvirket min sygdom. Den oplevelse, og efter jeg var begyndt at gå dårligere, havde jeg to frygtelige år, hvor alting bare gik helt skævt. Jeg mistede min far og mor året efter hinanden. Mine forældre var begyndt at komme derop ad, men alligevel ikke så gamle, og især min far, som jeg holdt enormt meget af, han kunne da ikke være bekendt at dø, og så døde min mor året efter. Hun havde mange år tidligere haft en hjerneblødning og var lammet i venstre side. Min far havde passet hende i mange år. I alt var der syv dødsfald i familien på to år, så det var godt nok nogle hårde år.
Vi havde også netop købt et hus for, at jeg kunne være tættere ved jorden, men banken havde ikke regnet det rigtigt ud for os. Det passede overhovedet ikke, hvad de havde regnet ud. Vi skulle have været hos en advokat i stedet for. Vi troede på banken, men det skal man altså bare aldrig gøre. Det skal man altså ikke.

Det blev til bankens fordel?

Ja, det var det, og det havde vi sammen med alt det andet og mine forældres død. Det var alt sammen blandet sammen, så der var ikke så meget tilbage af mig.

Så du skulle hive dig selv op ved hårrødderne?

Ja, mon ikke. Også rent psykisk, og jeg vejede kun 45 kg. Jeg lignede døden fra Lübeck. Jeg havde ikke overskud til noget. At lave mad og sådan, det orkede jeg overhovedet ikke. Min mand gik også og hang med hovedet. Det var virkelig frygteligt.

Ja, det tror jeg.

----

Jeg har da oplevet "venner", der sagde, at det ikke lignede mig at gå, som jeg gør. Når en sådan tendens fortsætter, glider et "venskab" let ud. Så er det ikke meget værd.
Men selvfølgelig er både min søn og mit barnebarn en positiv oplevelse.

Hvordan betragter du din sygdom?
- som din "fjende", din "partner" el.a.

Man må jo leve med den. Man kan ikke gøre andet. Selvfølgelig starter det med at være ens fjende, men det kan det ikke blive ved med at være efter så mange år. Man må prøve at få det bedste ud af det, mener jeg. Det er dagligdagen, der tæller.


Hvad forestiller du dig, at årsagen til din sygdom kan være?

Da det startede i sin tid, synes jeg ikke, når jeg tænker tilbage, at der dengang var noget, der kunne være årsag til sygdommen.


Har du undret dig over, hvorfor det lige netop blev dig, der fik sygdommen?

Det siger man vel altid: "Hvorfor lige mig?" 
Man siger altid: "Det er kun naboen det rammer". Når så naboen er mig, så --


Får du medicin?
- hvis Ja: Hvilken? 

Jeg får Sirdalud for stive muskler. Jeg tager én tablet ad gangen. Jeg skulle tage to, men da jeg ikke synes at de hjælper, nøjes jeg med én.
Lige inden vi flyttede hertil fik jeg også nogle nervepiller, for jeg kunne slet ikke klare at skulle flytte og pakke efter at have boet samme sted i så mange år. Jeg kan ikke huske, hvad de hed, men da klappede jeg helt sammen. Jeg kunne slet ikke stå på benene.
Jeg var indlagt på hospital en hel måned på medicinsk afdeling, på Scleroseklinikken. Det var på grund af pillerne. Jeg skulle slet ikke have haft de piller. De gjorde mig helt blød, og jeg går jo på den spasticitet, der er i benene. Jeg kunne ikke komme på toilettet eller noget som helst. Jeg kunne slet ikke stå ud af sengen.
  
Så kunne du heller ikke være alene?

Nej, det kunne jeg ikke. Jeg lå bare inde i sengen og kunne ingen ting. Så det gik slet ikke. Jeg kom hjem et par dage, før vi flyttede hertil, og jeg havde intet pakket. 

Var det ikke rart?

Jeg var ikke hjemme, så det var meget nemt.


Hvilke forventninger har du til attak-reducerende medicin?

Jeg er ikke selv blevet tilbudt det, men jeg tænker på, at de der får det, hvordan har de det om ti år.? Det kan godt være, at folk har det bedre nu, hvor de får det, men hvad om ti år? Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige til det.



Har du opsøgt alternativ behandling?
- hvis JA: Hvilke(n)?
- hvis NEJ: Hvorfor ikke? 

Jeg har da prøvet forskellige ting. Hvad det hedder alt sammen, kan jeg dårligt huske. Men jeg var et sted, hvor de kunne høre, jeg havde sclerose ud fra den måde, jeg talte på. Man kommer ud for mange mærkelige ting.
Jo, jeg har været hos en homøopat. Der blev jeg også ruineret (ha,ha).

Ja, det er lige det.

Så det holdt jeg selvfølgelig op med.

Var det noget, du blev anbefalet?

Jeg så det i fjernsynet og ringede dertil, men ham, jeg talte med, sagde, at han ikke kunne hjælpe mig. Han kendte en anden, som han anbefalede. Det prøvede jeg selvfølgelig. Jeg skulle holde på en metalstang, der så skulle hjælpe, men jeg kunne ingenting mærke.

Det lyder som noget magnetisk?

Ja, det var det.

Hvis der er et eller andet, man tror, der kan hjælpe, så prøver man det gerne?

Jo,jo. Til hver en tid.

Det får du ikke mere?

Nej, slet ikke.


Får du alternativ medicin?
- hvis JA: Hvilken?
	
Nej, ikke mere.


Hvordan er dit forhold til alternative behandlere?

Man hører da om nogen, der får det bedre. Det kommer lidt an på, hvad man fejler. Det virker bare ikke på mig. Der hjælper ikke noget.


Hvordan er dit forhold til læger?
- praktiserende læge, neurolog eller andre specialister.

Ja, der var jo min yndlingslæge, som tidligere nævnt, og ellers har jeg det meget godt med dem, synes jeg. De er flinke, men jeg føler mig som: "Nå det er bare én i mængden. Næste."(Ha,ha)

Det var noget andet hos Torben Fog?

Ja, der var det mig som menneske, der kom. Det drejede sig om mig. Det gør det selvfølgelig også hos læger i dag, men kun næsten. De er flinke, og jeg har ikke noget ondt at sige om dem, overhovedet ikke. De har hjertet med, når man taler med dem, men der mangler lige---.





Har du været i forbindelse med offentlige myndigheder?
- hvis JA: Hvilke myndigheder og hvilke erfaringer.

Jeg fik min pension uden problemer. Det var Torben Fog, der søgte for mig. Det var i '85, hvor jeg fik mellemste førtidspension. Den gang havde jeg det meget bedre, end jeg har det nu. Jeg arbejdede stadigvæk, men måtte stoppe lige efter.
Jeg har været på Haslev et par gange og har fået det dårligere og dårligere med tiden, og dernede foreslog de, at jeg søgte højeste pension, som jeg fik med det samme.
Jeg føler mig godt behandlet af de offentlige myndigheder. Jeg har ikke noget at klage over.
Jeg kan huske første gang ergoterapeuten kom her, og jeg sagde: "Jeg skal ikke have noget." Dengang havde jeg det jo godt nok. Jeg skulle slet ikke have nogen ting (ha), men det er kommet ganske langsomt. 
"Nu kunne jeg godt bruge det og det," og i dag er jeg meget glad for min rollator. Den følger mig overalt. Også når jeg er på badeværelset. 



Føler du, at du bliver betragtet anderledes, fordi du har sygdommen?
- det sociale netværk, offentlige myndigheder, læger, alternative behandlere.

Ja, den oplevelse jeg havde, hvor vi boede før, var meget ubehagelig, og når jeg fortalte det til nogen, ville de slet ikke tro det, men det var rigtigt, og kommunen gjorde et godt stykke arbejde for at forhindre det. Det nåede ikke at gavne mig, fordi vi flyttede i mellemtiden, men det har så hjulpet andre. 


Tror du, at det i din tid bliver muligt at helbrede sclerose?

Jeg tror nok, at de skal finde ud af det. Jeg er bare bange for, at jeg ikke lever længe nok til at opleve det. Jeg får i hvert fald ikke nogen glæde af det. Det tror jeg ikke. Det bliver ikke i min tid, men bare de finder noget, der kan stoppe sclerosen. Det havde jeg brug for nu.
I starten jeg var syg, blev der slet ikke forsket så meget i sygdommen, som der bliver i dag. Den gang blev den også kaldt: "Den glemte sygdom." 
Der bliver forsket meget i dag, men ikke nok for os.

Ja, sådan er man jo også nødt til at se det.


Hvordan ser du på din fremtid?
- om 5 år, om 10 år osv.  

Det tør jeg slet ikke tænke på, for når jeg har fået det så dårligt inden for de sidste ti år, tør jeg ikke spekulere på, hvordan jeg har det om ti år. Jeg gemmer det langt væk.
Sådan er det hele tiden. Man bliver hele tiden trykket ned. Sådan er det gået de senere år. En lille tand til hele tiden. En bøjle til inde på sengen så jeg bedre kan vende mig og så videre. Det er jo ikke noget, jeg vil have. 

Det er også ret voldsomt, det du har været igennem de sidste ti år?

Ja, det er det. Nu synes jeg, at jeg lever mere fredeligt, og nu hvor jeg har et barnebarn, tænker jeg mere positivt, så nu håber jeg ikke, at der kommer noget, der kan vælte det. 
Sådan som jeg har det nu, hvor det bliver dårligere og dårligere hele tiden, tør jeg ikke tænke på det, og jeg kan faktisk godt lade det være. Jeg går ikke og spekulerer på: "Hvordan har du det i morgen?" Det kan jeg ikke bruge til noget.

Selvhjælpsgrupper?
- hvordan kom du ind i en selvhjælpsgruppe?
- hvilke erfaringer har du? 

Siden 1990 har den gruppe jeg er i, mødtes hver 14. dag og fra i år er vi i stedet for begyndt at mødes én gang om måneden.

Har der været frafald?

Det har der også, og så synes vi ikke, at der var så meget at tale om, men vi holder da ved.

Har du været med fra starten?

Ja. Lige fra starten.

Hvor mange er I så nu?

Seks - syv stykker.



Hvordan kom du ind i gruppen?

Jah, --  det var jo dengang (suk), det hele var af lave. Alt det med min mor og far og sådan------.
Jeg har været utrolig glad for at være der. Ikke mindst dem jeg har lært at kende. Jeg har mødt mange søde mennesker, der har sclerose. Det er også rart, fordi de er så forstående. Man skal ikke forklare, hvorfor man er sådan en klovn.

Nej, det er ikke aktuelt.

Nej. Det er bare noget man er, og det er de andre også, så det gør ikke noget.


______________________________


Følgeinterview i efteråret 2007:

Når der bliver kigget tilbage over de sidste 10 år, har tilstanden været på stand by. 
Der er blevet anskaffet en elektrisk Vela-stol, der ligesom mini-crosseren udvider mulighederne for at bevæge sig omkring. 
Selv et biluheld for et par år siden, som medførte hospitalsophold, har ikke påvirket sygdommen.
Selvhjælpsgruppen fungerer stadig. Den er nu på 7 del-tagere. Et par stykker stoppede og nye kom til.      





