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	"JEG MÅ GODT RYGE 10 CIGARETTER OM DAGEN"


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

Da jeg fik diagnosen, var jeg lige kommet i arbejde som lærer. Fyrre timer om ugen.

Hvad var de første symptomer på sygdommen?

Det var stikken og prikken i fødderne, og jeg oplevede, at jeg kunne gå kortere og kortere. Det var grunden til, at jeg opsøgte læge. Det var underligt, at jeg ikke kunne løbe efter bussen. 

Hvem bestemte, at du opsøgte læge?

Det var mig selv, der ville finde ud af, hvad der var galt.

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

Diagnosen fik jeg på hospitalet i 1985:
Først blev jeg sendt til fysiurg af min læge. Derefter gik jeg til ambulante neurologiske undersøgelser på hospital. Det var en lang proces, hvor man startede med at finde ud af, at det var nervebetændelse. Jeg slog op i alle mulige bøger for at finde ud af, hvad det var. Men det tilfredsstillede mig ikke. Lægernes forklaringer tilfredsstillede mig heller ikke. 
Så gik der et år, hvorefter jeg vendte tilbage til hospitalet og sagde, at nu ville jeg have at vide, hvad det var. For jeg havde fået det værre og værre. Det havde jeg da også fået at vide, at hvis det blev værre, kunne jeg bare komme tilbage. Jeg betingede mig, at jeg kun ville gennemgå de forskellige undersøgelser, hvis jeg fik et ærligt svar. Det var altså sclerose.

Hvordan reagerede du?

Jeg sad bare helt stille, for jeg vidste ikke, hvad sclerose var, men jeg vidste godt, at det var noget alvorligt.

Hvad følte du?

Stort set følte jeg lettelse. Alt det, der havde været i vejen med mig. At det ikke kun var indbildt. Det lå også i luften i mit tilfælde, at det var hypokondri. Så det var en lettelse at få at vide, at det var noget somatisk, der var i vejen.


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

Jeg tror nok, at mine forældre var noget chokerede. Jeg har en moster, der også har sclerose, selvom det er i en meget mild grad. Hun har haft det i tredive til femogtredive år, så jeg håbede på, at det nok ikke var så slemt, hvis jeg fik det ligesom hun.
Min daværende kæreste reagerede ved at bagatellisere det. På den måde at han sagde, at jeg nok kom til at sidde i kørestol som tresårig, men heller ikke før. Det var jeg da meget glad for at høre. 
Min datter var dengang kun elleve år, så jeg sagde slet ikke noget. Jeg hemmeligholdt det faktisk. Ja, han havde ingen mulighed for at vide noget om det, fordi jeg ikke vidste noget om sygdommen.

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

Jeg foretog nogle drastiske skridt for at se, om jeg kunne gøre noget for at gøre situationen bedre. Jeg gik på en meget skrap udrensende biopatisk diæt. Det var en veninde, der gav mig en bog, hvor jeg lærte om den udrensning, man kunne gøre.
Jeg holdt op med at ryge. Spiste supersund mad og tog nogle kosttilskud for at gøre alt muligt for, at det ikke skulle være min egen skyld, at denne sygdom udviklede sig. Jeg håbede på at kunne kurere den på den måde.
I dag holder jeg den sunde kost ved lige. Rygningen har jeg genoptaget, men kun halvt så mange cigaretter, som jeg røg tidligere. Jeg var holdt op i seks måneder, og det brød den væmmelige cirkel, hvor jeg røg femogtyve cigaretter om dagen. Det er nu sat ned til ti stykker om dagen. Det har jeg det godt med, og det fortsætter jeg med. Jeg synes, at jeg har fået beviser for, at det at holde op med at ryge ikke fjerner sclerosen, så jeg føler, at jeg godt må ryge. 
	
JEG MÅ GODT RYGE TI OM DAGEN.

Men helst ikke mere. Jeg tillader mig selv den nydelse, det er at ryge. 
Lidt. 
Moderat.



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

Jeg får højeste førtidspension. Plus at jeg får noget ekstra hjælp, både som tillæg, og jeg får fuldt dækket medicinkort. Så får jeg ekstra beløb til merudgifter i forbindelse med hjælpeordningen. Jeg synes, at jeg har det rimeligt godt økonomisk.

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

I dag har jeg ingen partner, men det har haft betydning. For nogle år siden da jeg følte, at vi stadig var et par, valgte han at blive forelsket i en anden. Han fortalte det til mig, efter at forholdet havde stået på i to til tre måneder. Det blev jeg meget vred over og er det stadigvæk. Jeg synes, at det er enormt usolidarisk, og jeg ved, at det udelukkende skyldes min ringere og ringere fysiske tilstand. 
Det var nu ikke udelukkende på grund af sclerosen. Der var mange ting, der ikke kunne fungere. Det var sandelig ikke rosenrødt i forvejen. Det kunne meget vel have gået galt alligevel. Men det hjalp ikke på sclerosen, tværtimod forværrede det det endnu mere.
Jeg måtte også igennem hele den realisation, at jeg ikke længere var et seksuelt væsen, og at det er sygdommen, der har taget mit seksuelle væsen væk. Det er en hård én at komme igennem. Hvordan skal jeg så overleve? Nu har jeg overlevet i så mange år, som seksuelt væsen. Det er jeg ikke mere, føler jeg.
Det har jeg erkendt ud fra det, der er sket, at den mand, jeg havde og troede, jeg havde, havde jeg så ikke længere. Det har givet mig en mindreværdsfølelse, som jeg nu forsøger at takle.

Hvordan forløber din dagligdag?

Det er svært at sige med få ord. Den er meget varieret, og jeg er meget aktiv. På alle mulige måder.
Jeg prøver på kun at være væk hjemmefra tre dage om ugen. Det er ikke altid, at det lykkes. Jeg er ofte i gang fem dage om ugen med et eller andet. Hvis det ikke er til møder i forskellige foreninger, så er det til private sammenkomster.
Det handler ikke kun om sygdom. Jeg bliver meget frustreret, hvis det handler for meget om sygdom. I min hverdag tager det meget lang tid for mig at komme i gang om morgenen. Jeg har valgt at lave fysioterapi hver morgen i næsten en time. Det startede med, at der kom en fysioterapeut herhjemme, og gradvist har fysioterapeuten og jeg selv oplært mine hjælpere til at udføre behandlingen. 
Hvad gør du for at forbedre din nuværende situation?
- fysisk træning, kost, bevidst ændring af andre livsvaner.

Jeg får som nævnt fysioterapi hver dag, og den sunde kost har jeg holdt ved lige. Jeg lever endda meget sundt. Det gør jeg virkelig, og jeg er ligefrem inspirator for mange af mine hjælpere. Så det er sund levevis.

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

Mit barnebarn gør mig meget glad. Det er også godt for mig at kunne hjælpe min datter. På trods af min situation kan jeg stadig gøre mange ting for hende. F.eks. har jeg taget sammen med hende og mit barnebarn ud på Christianias julemarked, og i det hele taget køre rundt med hende mange steder. I min bil er der både plads til min kørestol og en barnevogn, så der er mange sjove måder, jeg kan opleve mig selv på både som mor og mormor.
Da jeg fra start af ikke har fået talt nok med min datter om min sygdom, har jeg sat mig for at prøve at gøre noget mere ved det. Vi er ikke færdige med sammen at bearbejde, hvad der er sket med min sygdom, føler jeg. Det har hun direkte beklaget sig over overfor mig, at jeg ikke har været åben nok omkring min sygdom. Så det vil jeg bestræbe mig på i fremtiden.

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

Den er blevet min livsledsager på godt og ondt. Den er ikke min fjende, men heller ikke min ven. Vi skal bare finde ud af at leve sammen. Det gør vi så. Der er ikke noget andet valg.

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

Det er et meget dybt spørgsmål. Mit sygdomsforløb strækker sig over mange år, og mine forestillinger har gennem tiden ændret sig, men fra starten ledte jeg desperat efter at finde en forklaring. Det gjorde jeg i en del år og kom frem til en del forklaringer. Men nu tror jeg ikke, at jeg kan komme frem til en anden forklaring end den, at det er en mulighed for at lære mere: at lære at leve under de omstændigheder her og nu. Det kan ikke være andet. Det er hårdt, men det er nok godt til sidst. Man skal lære at leve under så vanskelige omstændigheder. Kan jeg klare det, må der være meget, jeg kan klare. Det tror jeg også, at jeg kan.


Har det forbindelse med reinkarnationstanken, altså at du tror, at du har levet og skal leve mange liv?

Ja.

De forestillinger, du havde tidligere, vil du uddybe dem lidt nærmere?

Tidligere har det truffet mig, at det var noget med stress, men det tror jeg ikke på mere: jeg troede, at det var min stressede livssituation, men den har ikke været mere stresset, end den er for så mange andre. Jeg var alenemor, under uddannelse og arbejdede for at klare det økonomisk, og det var nok en hård tid, men nu tror jeg ikke, at det kan være grunden til sclerose. Det var én af de grunde, jeg havde.
Siden er jeg gået meget op i spirituelle grunde, såsom om der er noget, jeg har gjort i noget tidligere liv, som jeg skal bøde for.
Hele min omgangskreds gik ind for den alternative tankebane, og den religiøse måde at anskue livet på. 

Vil det sige, at du føler, at du selv er skyld i din sygdom?

Ja, det har jeg troet på muligheden af, men det gør jeg ikke mere.

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

Nej, det har jeg ikke. Meget tidligt efter jeg fik diagnosen, blev jeg klar over, at det var godt, at det blev mig, for jeg var da meget bedre rustet end så mange andre. Det har jeg vidst i mange år.

Får du medicin?
- hvis Ja: hvilken?

Baklofen, Sirdalud, Cetiprim, Fontex, vitamin P. Det er altså muskelafslappende midler, middel mod forstyrrelser i blæretømmelsen, antidepressivt middel og vanddrivende middel.
Om Fontex vil jeg sige, at det for mig har haft den gode bivirkning, at det har forbedret min tale og selvfølgelig hjulpet på humøret.


Hvilke forventninger har du til attak-reducerende medicin? 

Jeg får det ikke selv, men jeg håber for dem, der kan få det, at de får glæde af det. Det er ikke relevant for mig. Jeg er alt for dårlig. Hvis medicinen var kommet på et tidspunkt, hvor jeg muligvis kunne have haft glæde af den, ville jeg nok have været glad for at prøve den.
I dag har jeg accepteret, at sådan skulle det ikke være.

Har du opsøgt alternativ behandling?
- hvis Ja: hvilken(n)?
- hvis Nej: hvorfor ikke?

Jeg har prøvet alt muligt i et forsøg på at stoppe sygdommen. Biopati, akupunktur, ja, jeg har prøvet mange ting. Det gør jeg ikke mere.

Hvorfor har du stoppet alternativ behandling?
 
Fordi nu har jeg prøvet så meget, og der er ikke noget af det, der har hjulpet. Nu gider jeg ikke mere. Jeg er i dag nærmest skeptisk overfor alt, hvad der virker som lette løsninger.
Det eneste, jeg har beholdt, er, at jeg i dag får traditionel thai-massage hver fjortende dag. Han bruger meget kinesiske medicinske ideer med meridianer og zoneterapeutpunkter. Men det er ikke hovedsagen. Hovedsagen er, at han giver noget massage, som minder om det bedste fra fysioterapien ud fra mine anskuelser.

Er det én, der kommer hos dig?

Ja, det er én, der kommer her. Han har kommet her i et år. Det er for mig en meget jordnær løsning. Ligesom at jeg de første fire til fem år, jeg havde sclerose, dyrkede meget yoga, og det tror jeg også er virkeligt godt. Det er igen det mere jordnære. Jeg tror, at det fysiske modvirker en forværring.


Får du alternativ medicin?

I mine tidlige dage som scleroseramt prøvede jeg alt muligt, og min datter har godt nok nødet mig til at prøve homøopatisk medicin. Det prøvede jeg, men det blev jeg dårlig af, så det holdt jeg op med igen.

Hvordan er dit forhold til alternative behandlere?

Jeg er meget skeptisk overfor dem. Hvis der er nogen tendens til, at de vil give scleroseramte skyld for, at det er deres egen skyld, at de har fået sygdommen, er jeg meget intolerant. Det, synes jeg, er for slemt.

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

Som til andre mennesker. Nogen læger kan jeg godt lide og respekterer. Andre, synes jeg, er nogle idioter. Det er ikke anderledes end til andre mennesker.

Det er ikke autoriteter for dig?

Nej. Jeg udvælger dem, som jeg synes, er fornuftige læger. Jeg kommer på Scleroseklinikken, og der er min læge Mads Ravnborg, som jeg anser for at være en meget fornuftig læge. Jeg sørger for at holde mig væk fra dem, som, jeg synes, er ufornuftige.

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

Jeg er og har været i forbindelse med mange. Der har jeg det på samme måde som med læger. Nogle er kære, og nogle er nogle fjollede skiderikker. Det er meget, meget frustrerende at være tvunget til at have at gøre med nogle af dem, der virkelig er uforstående. Så er det en evig kamp. Den kamp holder vist aldrig op som scleroseramt.
Nu har jeg fundet et nyt hjælpemiddel, som jeg godt vil have, og jeg ved, at det er flere måneders kamp for at komme igennem.


Hvem er det?

Det er hele systemet. Ergoterapeuter først og fremmest. Derefter Hjælpemiddelcentralen, og hvem jeg nu tilfældigvis kommer til at have med at gøre. Jeg har fundet ud af, at jeg har det meget godt med de private fabrikanter. Dem har jeg det næsten altid godt med. De er ubesmittede, vil jeg sige, af det offentlige.

De tjener jo penge.

Ja, det gør de selvfølgelig. Nå, men jeg har opdaget en toiletstol, som vil kunne være gavnlig for mig. Den har nakkestøtte og kan tippe skråt bagud, så jeg kan hvile bedre i den og nemmere kan holde hovedet oppe. Det er nemlig lidt besværligt for mig. Jeg bliver træt i nakken. Derfor har jeg brug for en bade- toiletstol. Jeg ved, at det bliver en kamp at få den. Den koster syvtusinde kroner, og det er ikke så let at få systemet til at give sådan en udgift. Det er kommunen, der vil holde udgifterne nede. Det er klart.

Der er ingen forståelse for, at det er fordi, du har sclerose?

Altså, nu ved jeg det ikke endnu. Jeg er ikke nået så langt, men jeg har en begrundet mistanke. Min erfaring siger mig, at det bliver en kamp. Jeg ved, at det bliver en kamp. Min ergoterapeut er ikke nem at have med at gøre. Hun er mere i kommunens lommer end i mine lommer. Men jeg har fået utroligt meget af det, som jeg har sat mig for.

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

Joh, i store træk vil jeg nok mene det, men igen er det meget individuelt, hvem jeg har med at gøre. Jeg har oplevet, at venner, som, jeg troede, var rigtig gode venner, har vist sig ikke være det. De har ikke kunnet klare den barriere, som min sygdom var, og bare set mig som person. De har ikke kunnet justere sig selv til, at nu var jeg det samme menneske, men med den sygdom. Vi har været vant til at gå til koncerter eller på diskotek for at danse eller feste, og nogle har ikke kunnet omstille sig til mit anderledes liv.

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

Det ved jeg ikke. Jeg håber meget på, at det bliver det. Men jeg tror ikke på, at jeg bliver helbredt. Jeg er for dårlig til at blive helbredt.

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

Den ser jeg ikke på. Jeg lever i nuet, så vidt muligt jeg kan. Jeg gider ikke bruge energi på at tænke ret meget på fremtiden. Bort set fra at jeg stadig bruger mine positive energier at tænke, at i år vil jeg gerne til Grækenland eller Wales. Så på den måde er det små begrænsede mål. Mål indenfor ét år, men ikke mere end ét år.

Men du tror på en fremtid?

Ja. Jeg har også det mål, at jeg vil have den toiletstol. Så skal jeg også nok få den, men jeg ved, at det bliver en kamp.
Jeg havde en meget lang periode, hvor jeg var meget optaget af selvmordstan-ken. Jeg gik ind for aktiv dødshjælp. Det gør jeg ikke mere for mit eget ved-kommende.
Men i nogle tilfælde synes jeg, at det er ganske rimeligt, at man har den mulig-hed at få lov at vælge. Det har været aktuelt for mig selv, men det er det ikke mere. Jeg er kommet igennem det. Men jeg kan meget vel forstå de menne-sker, der ønsker aktiv dødshjælp, for dem bør der være mulighed for at få det, hvis de vil.
Jeg troede selv, at jeg ville have det, men det har ændret sig, må jeg sande. 
Da det gik mest ned af bakke med mig, da var det nok mest påtrængende, at det ville jeg ikke finde mig i. At nu kunne det være nok. Så ville det være nemmere at komme af med det her liv. Der har mine reinkarnationstanker nok også været i tråd med det, for jeg kunne jo bare komme af med livet og begynde på en frisk. Det er jo den nemme løsning.

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

Jeg har været i selvhjælpsgruppe og har haft enormt meget glæde af det. Det har så gjort, at jeg er gået meget aktivt ind i arbejdet med at starte nye grupper op. For jeg har helt klart indset, at det må være en rigtig god mulighed, som alle scleroseramte eller andre kronisk syge har brug for. Jeg tror på idéen og har sat mig for at arbejde for den idé. Det gør jeg stadigvæk i Igangsættergruppen.
Jeg har også været aktiv i Kom Videre Gruppen, som holdt op, men er startet igen som Kom Videre Rådgiverne, der kommer ud på hospitalerne. Den rådgivning arbejder også i vores egen forening for at komme i tale med andre scleroseramte der.
 


Følgeinterview i efteråret 2007 ca. 10 år senere.

På spørgsmål nr. 26 om fremtiden: Hvordan ser du på din fremtid? – om 5 år, om 10 år osv., er svaret her ca. 10 år senere, at det er gået mærkbart tilbage med tiden. Der opstår af og til følgesygdomme som forvridninger og blærebetændelse, hvilket er smertefuldt og belastende, når mobiliteten ikke er så god. Trætheden er også blevet værre, så det er nødvendigt at holde 1 – 1½ times siesta hver dag. 
Kosten er stadig en vigtig del af hverdagen, og det at kunne tage af sted til forskellige arrangementer, hvor ansatte døgnhjælpere er uundværlige. Det at være arbejdsgiver er en stor ting.
Humøret går op og ned, så tanker om at blive gammel er udelukket, fordi fremtidsudsigterne virker skræmmende.”


