1

	"Jeg kunne mærke, at nu kneb det med koncepterne"
	 
Hvor befandt du dig i tilværelsen, da du fik diagnosen?
- under uddannelse, færdiguddannet, i erhverv e.l.

Jeg er uddannet læge og havde på det tidspunkt arbejdet i tyve år på laboratorium. Tidligere havde jeg været meget interesseret i at blive praktiserende læge. Min onkel havde en praksis, som jeg har passet, mens han var på sommerferie. Jeg har også passet praksis i Sverige.
I 70-erne var min kone og jeg en tur i Australien. Vi arbejdede og boede der i tre år. Dér lærte jeg pokkers meget, men også rent klinisk at bedømme folk ud fra det, de kom med. De kom jo ikke, hvis der ikke var noget i vejen.
Jah, hypokondere findes selvfølgelig alle steder. 
Der skulle man blandt andet lave en problemliste, som var en graduering af, hvad folk fejlede. Hvis folk fejlede tyve forskellige ting, så var noget vigtigere end noget andet. Man prøvede så at stille op, hvad der var vigtigt for den og den person.

Var det kutyme der?  

Ja, det hørte med til journalskrivningen. Det var vigtigt, men også et pokkers arbejde. I dag synes jeg, at det bør man gøre. Ideen er god, men svær at følge op.


Hvad var de første symptomer på sygdommen?

Igennem årene har der været forskellige sygdomstilfælde såsom influenza med svimmelhed eller lignende, men det blev bare slået hen med, at det går jo over. Det gjorde det sandelig også, men første gang, hvor jeg kan sætte det i forbindelse med sclerose, var da jeg som syttenårig fik dobbeltsyn. Jeg gik i
2. g i gymnasiet, og jeg fik at vide, at det ville blive bedre, hvis man gav det lidt tid. Jeg gik med klap for øjet for overhovedet at kunne klare mig. Jeg fik at vide af en øjenlæge, at hvis jeg fik nogle B-vitaminer, ville det gå bedre. Det var ikke sådan, at jeg var syg med feber og skulle ligge i sengen. Efter et par uger mærkede jeg ikke mere til det.
Mange år senere fik jeg styringsbesvær af venstre arm. Det snurrede, og jeg kunne ikke rigtigt kontrollere armen, og det gik så over igen. Der har også været en del svimmelhed og sikkert også andre situationer. Ved at efterrationa-lisere ved jeg, at der den gang var noget på færde, men jeg kan jo ikke bevise det.
På et tidspunkt var jeg hos en neurolog, der mente, at det godt kunne ligne sclerose, men der blev ikke gjort mere ved det. Jeg selv fik det ud af det, at jeg blev utrolig lettet over, at han havde den idé, for jeg havde forestillet mig, at det nok var noget med en hjernesvulst. Jeg tænkte derfor: "Nå, er det ikke andet. Det går jo over. Det skal jo ikke tages alvorligt".

Mente du, at sclerose var noget, der bare gik over?

Nej, men jeg vidste, hvad det var i forhold til en hjernesvulst, der var den sikre død. Nu gik det jo meget godt. Jeg klarede mig fint. Jeg fik en uddannelse. Jeg har gjort militærtjeneste. Været ude at løbe: maratonløb osv. Så der var ingen grund til at tage det så alvorligt.
Det var først op til diagnosen, at jeg mærkede, at der var noget galt. Det var det, der gjorde udslaget. Jeg kunne mærke, at nu kneb det med koncepterne. Hukommelsen var ikke, hvad den havde været. Til sidst fik jeg et epileptisk anfald, og efter en del undersøgelser førte det så til diagnosen sclerose.
 

Hvem bestemte, at du opsøgte læge?

Det gjorde jeg selv. Jeg arbejdede på et hospital, da problemerne blev mere alvorlige. Jeg vidste egentlig ikke, hvad jeg fejlede, andet end det jeg tidligere havde fået at vide. Min kone syntes også, at det var en god idé at opsøge neurolog.


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

På hospitalet, hvor jeg var hos en neurolog og en neuropsykolog og gennemgik forskellige tests. Det viste sig, at det kneb lidt med koncepterne, hvilket var ret surt på det tidspunkt, for jeg syntes, at det var for dårligt, at jeg skulle udsættes for sådan noget himstregims. Det var noget, jeg havde lavet i underskolen, for at se om vi var egnede til at gå videre til mellemskolen. 
Neurologen sagde, at det endte nok med pension på et tidspunkt, men at jeg selv skulle komme frem til, at sådan var det. Han sagde, at han sagtens kunne råde mig til pension, men at det ville jeg aldrig blive glad for, eller blive fornærmet over at føle mig shanghajet. Jeg tror, at det er det bedste råd, jeg nogensinde har fået i den forbindelse.




Hvordan reagerede du?

Efter mit anfald gik det meget godt igen, og jeg fik nyt job i provinsen, men det gik ad Pommern til. Det gik op for mig, at når jeg arbejdede med de ting, vi havde aftalt, så kunne jeg ikke huske, hvad vi havde aftalt. For det andet sad jeg trofast i otte timer hver dag, og der kom aldrig noget ud af det. Jeg kunne selv indse, at det ikke gik det her. Jeg skulle ellers have en stor fin karriere. Jeg havde altid troet, at jeg havde en stor og lovende fremtid foran mig, men nu var det slut.


Hvad følte du?

Da jeg fik diagnosen, følte jeg, at det vidste jeg jo egentligt godt. Det var ikke en nyhed. Det var en bekræftelse på noget, jeg havde frygtet. Jeg kunne se, at det går slet ikke det her, så jeg var på sin vis lettet. Det gjorde det også nemmere, da jeg afsluttede min karriere med pænt at takke af.
Heldigvis har jeg altid haft en masse "mærkelige" interesser, og nu gjorde jeg mine interesser til mit hovederhverv. I og med at jeg ikke arbejder, har jeg mere tid til at øve mig på valdhorn. 


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

Min kone var forberedt, men vi vidste jo ikke, hvordan det ville gå. Om jeg ville sidde i en kørestol meget hurtigt. Det er der jo nogen, der gør. Vi talte om, at hvis vi skulle have et hus, skulle det være et etplanshus, for vi ville ikke kunne bo et sted med trapper. Det var sådan nogle ting vi tænkte på, og vi valgte at blive boende her, hvor vi har boet fra vi kom hjem fra Australien. Dengang var det midlertidigt for at finde noget bedre, og nu er det midlertidigt på tyvende år. I dag er det rart, at der bliver sørget for praktiske ting såsom vandhaner og reparationer, fordi det er en lejet bolig.
Mine børn har accepteret, at sådan er det. De ved, at jeg render til møder inde i Scleroseforeningen, og de synes, at det er meget sjovt, men det der med, at der i foreningen er tale om selvhjælpsgrupper for børn, hvis forældre har sclerose, går de ikke ind for. Min kone er heller ikke interesseret. 


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

Jeg er førtidspensionist, og jeg er medlem i Lægeforeningen, hvor jeg har betalt til pensionskassen. Når man bliver syg på den måde, jeg er blevet, så betaler de, som om jeg er gået af. Fra kommunen får jeg ikke højeste førtidspension, for her i kommunen, skal man helst ligge med benene i vejret og ikke kunne røre sig for at få det. Hvis man bare kan gå lidt omkring, får man mellemste pension.  Jeg mener, at jeg får mellemste førtidspension. 
Samtidig har jeg været så heldig, at jeg på et tidspunkt tegnede en erhvervsudygtighedsforsikring. Det var vores forsikringsmand, som sagde, at det måtte jeg sandelig have. Den var frygtelig dyr, og flere gange har jeg været ved at sige den op, men den er jo så kommet til udbetaling. Rent økonomisk er jeg ikke dårligt stillet.


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

Jeg tager mig af de mere huslige ting f.eks. madlavning. Jeg gik engang på et madlavningskursus. Der lærte jeg at lave alt fra at bage til at lave pizza, alle mulige retter; fisk og sådan. Ikke store franske bøffer, som du måske tænker på. Det startede, da vores yngste søn i skolen havde hjemkundskab, og hans lærer havde også aftenskoleundervisning i madlavning. En eller anden fik den geniale idé, om hun ikke kunne lave et aftenskolehold for mændene i min søns klasse. Det var da sjovt, ikke, og der var stor tilslutning. Det kørte i tre - fire år, men kun for fædrene i klassen, og jeg har opdaget, at det har jeg haft fantastisk meget glæde af, for jeg kan læse i en kogebog, og hurtigt finde ud af, om det er noget vi har, eller noget jeg eller vi kan lave. Desuden synes jeg, at det er sjovt at lave mad. Det kræver det selvfølgelig også. 
Så har vi sørget for at anskaffe opvaskemaskine og vaskemaskine. Der er vaskeri i ejendommen, men jeg kan jo ikke tage mig af det. Jeg bliver aldrig nogen "husmor", det skal man ikke regne med.

Men det er din kone måske heller ikke? Jeg tænker på, at hun er  jo udearbejdende.

Nej, og vi har også et gammelt familiefaktotum til at komme og gøre rent.

Ellers har der ikke været nogen problemer i forhold til din kone?

Ikke hvad jeg har bemærket. Min kone ville nok have svaret anderledes.
(Efter nogen tøven): Jeg har sagt til min kone, at jeg egentlig synes, at som tingene er gået, er hun ikke meget tjent med at leve sammen med mig.

Hun er ikke?

Jeg ser jo altid mig selv, som alt det, jeg troede, jeg kunne for mange år siden. Det skal ses på den måde, og i sorte perioder, synes jeg måske nok, at det er lidt ....
(pause)

Du har måske haft meget sorte perioder?

Nej .... Det sker af og til, men ikke så hyppigt. Det er noget nyt for mig inden for denne lange periode, at sindsstemningerne svinger hurtigt, så det, jeg måske mener på et tidspunkt, ændrer sig. Det er især det, at jeg føler, at jeg ikke kan så meget, som jeg egentlig burde, selvom jeg laver en fandens masse. 

Har du selv problemer med, at din kone har fået en karriere?

Det har andre også spurgt mig om. Nej, det har jeg egentlig ikke. Tværtimod synes jeg, at det er fint, som det er gået. Især nu hvor jeg har valgt fra. Så synes jeg ikke, at jeg kan være misundelig. Hun har fået sin gode uddannelse og stilling, og for øvrigt også forsvaret sin disputats. Det, synes jeg, er udmærket. Havde det været mig, havde det også været udmærket. 

Mit største problem er, at jeg helst vil lave så mange ting som overhovedet muligt. Jeg har haft så mange interesser, at det har været sværere for mig at begrænse mig end at finde alternativer. Jeg involverede mig på et tidspunkt så meget i Scleroseforeningens forskellige aktiviteter, som lige var mig, mente jeg, at jeg var ved at drukne i det.
Jeg så pludselig, at alle mine faglige ting var væk, og jeg stod med kæmpeområder, hvor jeg kunne gøre, hvad jeg ville.

Det, at du skulle stoppe dit arbejde, følte du det, som en social deroute? 

Tværtimod. Folk siger altid: "Ih, hvor jeg misunder dig. Sådan ville jeg gerne have det." Det er meget godt, men jeg fortæller også, at det ikke er mig at sætte mig hen i en stol og vente på at lade tingene komme til mig. Det gør de jo aldrig.
Min kone synes nok, at jeg til tider er lidt urealistisk. Det har hun nok ret i. Jeg giver mig ofte i kast med ting, som jeg ikke kan. Jeg har lært mig at melde mig ud af tingene, når det er nok.




Hvordan forløber din dagligdag?

Jeg går i byen og handler, og jeg er med i en dansk valdhornklub, også i bestyrelsen.
Jeg har lavet mange digte eller rim tidligere indenfor mit fag, og da jeg kom i Scleroseforeningen, tænkte jeg, at man må kunne lave noget om sclerose. Jeg har lavet en hel masse om sclerose. På et tidspunkt fik jeg forbindelse med Else Marie Møller, der bor i Odense. Hun har også sclerose og sidder i kørestol, men hun er simpelthen en gudbenådet akvarelmaler. Jeg spurgte, om det var noget for hende, at lave nogle tegninger til mine digte. Dengang troede jeg endnu på, at det kunne udgives. Hun lavede nogle tegninger, og jeg samlede det hele, så det så pænt ud og søgte forskellige forlag, for at få det udgivet. De er ikke særlig interesserede af to grunde, dels fordi oplaget bliver for lille. Det er for dyrt og for det andet, fordi der er farver i hendes billeder. Er der noget forlagene løber skrigende væk fra, så er det, hvis der er farver med, for det er skrækkeligt dyrt. Akvareller er jo farver. Det kan ikke laves i sort/hvidt. Så det var ikke noget.
Scleroseforeningen har heller ikke vist interesse, på det tidspunkt i hvert fald. Redaktøren på sclerosebladet viste interesse, men da der ikke skete noget, og det kun lå og samlede støv på en hylde, hentede jeg materialet igen. Vi har haft udstillet i foreningen én gang, og på det lokale bibliotek. Ligeledes på et andet bibliotek i Nivå. De var flinke med at invitere gruppen på formiddagskaffe. Lidt har vi da fået ud af det. Jeg har også forespurgt på Lyngby bibliotek, men har ikke hørt fra dem endnu. 
Det er nu heller ikke den vej, jeg vil gå.


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

Jeg cykler og svømmer, og jeg har da også taget trapperne op og ned til 7. sal, for at få gang i kredsløbet. Det er bare noget af det, som er svært at holde ved lige. Tidligere har jeg løbet, men har stoppet det, fordi jeg skvattede mange gange og slog mig utroligt meget. 
Når jeg gik på gaden slog mine ben kludder, og jeg skvattede, så lang jeg var. Det var ikke særligt rart. En fysioterapeut fik styr på det. Jeg skulle lære at gå på den rigtige måde. Han forebyggede, at jeg faldt. Jeg skulle prøve at gå hen ad gymnastikgulvet. Han kom så farende bagfra og gav mig et ordentligt puf. Normalt ville man ikke falde af den grund, og hvis jeg faldt, var det, fordi jeg ikke satte mine ben rigtigt. Jeg lærte, hvordan jeg skulle gøre det, og det har jeg haft stor glæde af.
Kosten har jeg ikke ændret. Vi spiser almindelig sund dansk kost.


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

Da jeg færdes hjemme til daglig, ser jeg en del til folk her i ejendommen. Jeg kender en hel del af dem, der bor her. Inklusive en hel del indvandrere. Man lægger jo mærke til deres hudfarve, deres hårfarve og kvindernes tørklæder. Børnene render rundt og leger. Jeg snakker lidt med dem, men kun på høflighedsniveau. Vi kommer ikke sammen.


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

Sygdommen har nok virket noget fjern for mig. Det hænger måske sammen med mit professionelle liv: man siger altid, at læger bliver aldrig syge, de ser kun andres sygdomme. I dag ser jeg den nok mere som en livsledsager.


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

Jeg har tænkt på miljøet, for alle ved jo, at sclerose deler sig i forskellige lande. 


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

Jeg har tænkt igennem, hvad det kan være og fundet ud af, at jeg er den eneste i min familie og omgangskreds, der har fået den sygdom. Jeg skal helt tilbage til min barndom, hvor der var en dame, der var halt, men det var måske ikke det, hun fejlede. Det er det eneste, jeg kan huske.
Ved efterrationalisering kan jeg måske nok tænke, hvorfor det lige blev mig, men jeg kan også tænke, at jeg kan komme på noget, som er meget værre. Jeg er jo ikke død af det. Der er meget andet, man kan komme galt af sted med på meget kort tid.


Får du medicin?
- hvis Ja: Hvilken?

Fordi jeg har haft et epileptisk tilfælde, er jeg nødt til at tage antiepileptisk medicin. Først i fem år. Derefter indtil videre. Nu er det for altid, hvis jeg ikke får gener, og det har jeg ikke haft.
Jeg får også Cetiprin dagligt, for nogenlunde at have styr på toiletbesøgene. Det kan især være et problem, når jeg spiller. Når man sidder der bagest i orkesteret, nytter det jo ikke noget. Det dur heller ikke, når jeg går på gaden eller er i forretninger. Det er medicin på grund af sclerosen. 
Det er lidt af en mærkelig situation. På sin vis er man nødt til at holde sin væsketilførsel godt i gang, og på grund af sin blære skal man have så lidt som muligt. Det er værst i varmt vejr, hvor man uvilkårligt bliver tørstig.


Hvilke forventninger har du til attak-reducerende medicin?

Jeg har interesseret mig for det. Man ved, at det har en effekt, men også en masse bivirkninger. Man kan jo igen sige, at al medicin har bivirkninger. Rent personligt mener jeg ikke, at jeg ville have nogen glæde af at indtage Inteferon. Jeg hører ikke til den kategori med hyppige anfald, der kan flade ud. Jeg har det godt sådan ud fra det synspunkt, at jeg tager medicin nok og ville helst være fri, men det kan jeg jo ikke. Jeg mener dog stadigvæk, at det, at der findes Beta Inteferon nu, viser, at de rette ting er på vej.


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

Nej. Det skyldes mest min uddannelse, der kører på en helt anden måde. Det får mig nok til at sige, at det ikke rigtigt dur. I gruppen er der én, der sværger til B-vitaminer, og det er da også udmærket. Egentlig alternativ behandling har jeg ikke fået. Det kan da godt være, at jeg har prøvet en eller anden salve, som er blevet anbefalet, men ikke mere. Nu har jeg ladet mig overtale til at holde et foredrag om B-vitaminer. Det er selvfølgelig ud fra et lægeligt synspunkt.


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

Hvad synes du om Søren Ventegodt? 

Ikke særlig godt. Jeg synes, hans tanker er nedladende overfor virkeligt syge.

Jeg bryder mig overhovedet ikke om ham. Jeg diskuterede vildt og vanvittigt med nogle af hans "lejesvende" på en udstilling i Forum. 
Ellers har jeg et godt forhold til læger. Vi er jo kolleger.  


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

Kun i forbindelse med min pension. Det er jo en slags løn, jeg får. Ellers ikke.


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

Nej, egentlig ikke. Jeg er blevet mødt med: "Det troede jeg virkelig ikke". Det er faktisk mere positivt end negativt.
Jeg oplever dog ofte, at folk, der gerne vil høre, hvordan det går, hellere vil tale om, hvad de selv fejler og have et godt lægeligt råd. Inklusive min praktiserende læge, der gerne vil høre min mening om et specielt tilfælde af pludder, pladder, og så snakker vi om det. Jeg føler derfor, at jeg bliver regnet med, med jeg ved godt, at det er svært for mig at holde koncepterne i orden: at holde tingene fast og søge tilbage i, hvad jeg egentlig vidste. På den måde kan det være en ulempe for mig, men også min opgave at bakke ud af det igen.
Jeg håber på, at folk vil indse, at det ikke altid er det værste, de kan forestille sig. Jeg er jo ikke blevet et nyt menneske. Jeg er stadig den samme.


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

Jeg tror selvfølgelig på det. Der er gang i den. I og med at jeg har oplevet, hvor stor en indsats der gøres, tror jeg på det. Selv om jeg godt ved, at der er lange udsigter. Jeg tror, at jeg lever længe nok til at opleve det. I hvert fald at sygdomsangreb ikke udvikler sig.


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

Umiddelbart regner jeg med, at jeg er nogenlunde i gang om 5 og 10 år. Samtidigt med at jeg mener, at jeg har en fordel som mange andre måske ikke har. Altså at jeg er forberedt på fremtiden.
I avisen kan man ofte læse, at den eller den holder afskedsreception, og fra i morgen er de pensionister. Når journalister spørger: "Hvad skal du lave som pensionist". "Jeg skal hjem og være noget for familien, samle frimærker og gøre ved". Men der er mange eksempler på folk i almindelighed ikke forbereder den tid.
Det understreger for mig, at man først tænker på at leve, når det er for sent.

Vil det sige, at du ser ret fortrøstningsfuldt på din fremtid?

Ja, det gør jeg faktisk, og jeg synes, at folk med sclerose har en fordel frem for så mange andre. Jeg synes selv, at jeg er heldig, at det er gået så godt, som det er, og at jeg har haft tid til at planlægge og gennemføre de ting, jeg ville, og at de holder. 

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

Da jeg fik diagnosen, var jeg ikke ret meget værd. Min kone syntes, at jeg skulle søge en psykolog i Scleroseforeningen.

Havde du det rigtigt skidt?

Ja, alting smuldrede for mig, og hvad skulle det ende med. Det var sort i sort. 
Tidligere havde jeg haft utroligt meget imod psykologer. Jeg har oplevet så mange, der havde en masse fine ord om de mærkeligste og urealistiske ting. Det var det også indenfor psykiatrien. Så på det tidspunkt var det ikke min kop te. 
I hvert fald talte jeg et par gange med en psykolog i Scleroseforeningen. Det var udmærket, og vi fik gennemsnakket forskellige ting, om hvad vi hver for sig mente. 
På et tidspunkt spurgte jeg, om hun kendte nogen, der havde det ligesom jeg. Jeg havde den forestilling, at sclerose var den sikre vej til kørestolen. Sådan var det jo ikke gået mig, så der måtte jo også være andre, det var gået sådan. På den måde kom vi ind på selvhjælpsgrupper.
Jeg fik kontakt med den selvhjælpsgruppe, som jeg stadig er i. Den udmærker sig ved, kan jeg nu se, at den har levet længst. Normalt eksisterer de kun en vis tid, så opløses de. Godt nok er nogle forsvundet fra gruppen af den ene eller anden grund, og andre er kommet til. Jeg selv kom til, da den havde eksisteret i vistnok et år. 

Hvilke erfaringer har du så?

Erfaringerne er gode. I dag mødes vi fast hver fjortende dag, altså man kommer, hvis man har tid. Det har vi fundet mest praktisk.
Vi har foretaget os mange forskellige ting sammen. Sidste år var vi en tur i "De små haver" på Frederiksberg. Til jul var vi også ude, så der er lidt gang i det.
Jeg betragter de andre nærmest som venner. Telefonisk er vi også i kontakt med hinanden og taler om løst og fast. Vi har talt om, at holde møderne i privat regi, men fundet det mest praktisk at holde dem i foreningen.


Sjælesorg?

Det nærmeste, jeg har været sjælesorg, var, da jeg var indlagt på hospitalet i Australien på grund af dobbeltsyn og svimmelhed. Dér var der en præst, der gik rundt for at tale med patienterne. Jeg talte også med ham. 
Ligeledes da det begyndte at gå rigtig galt, var jeg ansat på Glostrup Amtssygehus. Der er der også tilknyttet en præst, som jeg talte med flere gange. Det var vedr. sjælesorg, og det fik jeg rigtigt meget ud af. Jeg havde meget tillid til ham.

Følgeinterview i 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 heldigvis er gået godt. Den fysiske form er faktisk blevet forbedret ved at gå til fitnesstræning.
Omgivelserne antager ham for at være rask, men i situationer, hvor han selv er deltager i f.eks. en udflugt sammen med selvhjælpsgruppen, føles det ubehageligt at skulle argumentere for, at han også er syg og ikke er hjælper på turen.
Samtidig er det vigtigt at undgå at blive presset og stresset: da der engang skulle arrangeres Sclerosedag, blev de andre scleroseramte, der havde deltaget i arrangementet, trætte og måtte gå hjem, da man nåede til oprydnin-gen. Mange scleroseramte bliver hurtigt trætte, og det må respekteres, men det var for meget for én mand, som også havde sclerose og et par hjælpere at skulle ordne resten. Så den aktivitet er stoppet.  
Ligeledes er digtningen lagt på hylden på grund af manglende interesse fra eventuelle udgivere.
Energien er i top og musikken fylder meget i hverdagen og er blevet udvidet fra dengang.
Selvhjælpsgruppen er stadig eksisterende, og der holdes gode møder i forenin-gen samt arrangementer andre steder i landet.
Der ses frem til en rejse til Australien igen for at mødes med en datter, der bor og er ingeniøruddannet der, samt møde gamle venner fra dengang han og hans kone boede der.


