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	" Jo, jeg skulle have været af for 8 stoppesteder siden"

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

Jeg var blevet skilt to år før og var alene med 2 børn, der på det tidspunkt var 7 og 10 år gamle. 
Dengang arbejdede jeg på Rigshospitalet som bioanalytiker. Det er jeg uddannet som. Jeg var på halvdags, mens jeg var gift, og da jeg blev skilt, havde jeg ikke kræfter til at arbejde på fuld tid, så jeg tænkte: "Vi må bare lade det køre, så meget det kan på halv tid", for jeg orkede slet ikke at blive konfronteret med det andet. 
Så! Sådan var min situation, da jeg fik at vide, at jeg havde sclerose.


Hvad var de første symptomer på sygdommen?

Der kan godt have været noget, hvor jeg tænker, at det måske kunne have været det. Der var en episode, da jeg kun var 14 år, hvor jeg sad i en bus og pludselig ikke kunne rejse mig. Jeg kan tydeligt huske, at det var så underligt, og jeg var nødt til at køre med til endestationen. 
Buschaufføren spurgte mig, om jeg ikke skulle af. "Jo, jeg skulle have været af for 8 stoppesteder siden, men jeg kan ikke rejse mig". Han bar han mig ud og satte mig på en pind, og så ringede han til min mor, der sagde, om han ikke kunne sende mig hjem i en taxi, og det gjorde han. Han var meget venlig. 
Jeg kom hjem, og der gik nogle dage, før jeg kunne gå igen. Det forsvandt bare. Jeg blev ikke undersøgt. Vi undrede os bare, men der skete ikke mere. 


Hvem bestemte, at du opsøgte læge?

Det startede med, at jeg har det man kalder en morbus Schauermannn. Det er en medfødt lidelse, hvor man bliver helt stiv forskellige steder i rygsøjlen. Jeg har det 2 steder. Et ved brystet, hvor jeg ikke mærker det ret meget, og et i lænden, hvor det har generet mig ret meget.
Da jeg begyndte at gå dårligere, tænkte alle, inklusive mig selv, at det var en diskusprolaps. Jeg blev henvist til én, der skulle kigge på det, og han sagde, at jeg bare skulle have noget stræk. Det gjorde jeg ti gange, men det hjalp slet ikke. 
Jeg gik dårligere og dårligere, og så tror jeg, at han efterhånden tænkte, at det ikke var det, og han henviste mig til en privatpraktiserende neurolog. 


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

Jeg kom til neurolog, og jeg tror, hun med det samme vidste, hvad jeg fejlede, og som sagt kunne jeg dårligt gå, så jeg havde en veninde og min mor med. Neurologen, der var sød, foretog forskellige undersøgelser og sagde: "Du skal en tur på hospitalet med det samme."  
Jeg havde i forvejen aftalt med min mor, at hun skulle tage sig af børnene, hvis jeg nu blev indlagt, så jeg gik ud til min mor og sagde det.

Du havde ikke din mor eller din veninde med inde hos lægen?

Nej, de sad ude i venteværelset.
Jeg bad min veninde om at køre min mor hjem til børnene og hjælpe hende dér, og så der blev rekvireret en ambulance. Neurologen sagde ikke, hvad jeg fejlede, men nu skete der det underlige, at da jeg lå i ambulancen vidste jeg, hvad jeg fejlede. 
"Det er sclerose, du har fået." Det var jeg helt sikker på. Jeg kendte én, der havde sclerose og vidste derfor noget om sygdommen.
På hospitalet blev jeg spurgt af en læge: "Hvad tror du selv, du fejler". 
"Jeg er ikke i tvivl om, at det er sclerose". 
"Nu skal vi jo ikke male fanden på væggen." sagde han, og bla., bla., bla. Det kunne lige så godt være en virus, der havde sat sig, og som jeg hurtigt kunne komme af med igen.
Men jeg er nu helt sikker på, at det var godt, at jeg sagde det. Også overfor sygeplejerskerne. Jeg tror, at de mere eller mindre gav mig ret. De sagde ikke noget, men allerede næste dag lånte de mig bøger og spurgte, om jeg kendte noget til sygdommen. De kom slæbende med alt muligt fra biblioteket. F.eks. Judy Grahams bog.

Det var da en positiv oplevelse i forhold til, hvad jeg ellers har hørt.

Ja, og jeg blev bekræftet i, at jeg havde ret. Selvfølgelig havde jeg det da sådan, at mens jeg var indlagt, håbede jeg på, at jeg tog fejl. Nogle dage tænkte jeg, at jeg nok tog fejl, men alligevel havde jeg det siddende inderst inde, at det nok var det, jeg fejlede, og det fik jeg bekræftet. De sagde så, at de godt ville beholde mig i en måned. 
Det kunne der overhovedet ikke blive tale om. Jeg kunne se, at min mor blev mere og mere træt, og børnenes far tog ikke børnene, når han skulle. Hun havde dem så at sige hele tiden. Han skulle have taget dem i weekenderne. Det gjorde han ikke.

Dengang boede du stadig i København?

Ja, og så tænkte jeg, at jeg måtte hjem. Det sagde jeg efter fjorten dage. Da var jeg også blevet genoptrænet lidt. Men jeg gik stadig meget dårligt, og jeg var meget svimmel. Jeg havde det stadig ikke ret godt, men jeg sagde, at jeg var nødt til at tage hjem. Det blev ikke tilrådet, men jeg blev udskrevet og fik tildelt daglig hjemmehjælp, som aldrig kom til at fungere. Der gik tre dage, før der kom en hjemmehjælp. Jeg skulle gå til genoptræning hver anden dag i et varmtvandsbassin og fysioterapi. Det fungerede til gengæld godt. Jeg blev hentet hver anden dag i taxi. Hjemmehjælpen kom kun tre gange om ugen, men det passede mig faktisk meget godt, for jeg havde svært ved at have et andet menneske om mig hele dagen, selvom jeg havde det svært.

Du fik diagnosen på hospitalet?

Ja, jeg blev kaldt ind til professoren, og han sagde, at jeg havde jo selv givet udtryk for, hvad jeg fejlede. Han kunne kun bekræfte, at det mente han også, at jeg fejlede. Jeg havde også været i skanner, så den var god nok.
"Hvad skal jeg gøre fremover? Er der nogen gode råd?" 
Han sagde, at jeg bare skulle tage hjem og leve, som jeg havde gjort hidtil, og være lidt god ved mig selv.
Det råd fulgte jeg nu ikke. Jeg tænkte, at hvis jeg skulle få det bedre, var der nok nogle ting, jeg skulle lave om på. Det kunne jo være, at der var nogle ting i min hverdag, som havde gjort, at jeg havde fået det.
Men han sagde noget andet, som jeg har fulgt: "Hvis du bliver forkølet bare sådan ganske lidt, skal du blive i sengen en ekstra dag. For sådan en infektion kan godt gøre skade." Det har jeg fulgt. Så snart jeg bare føler, at der er lidt, er jeg meget god ved mig selv. For at det ikke rigtig skal komme i udbrud. Det, synes jeg, var det bedste råd, han kunne give, men ellers havde han ikke nogen forslag. Andet end genoptræning.
Alt i alt følte jeg mig godt behandlet. De gav mig også materiale om Scleroseforeningen. Også sygeplejerskerne. De syntes, at jeg skulle tage kontakt til den. 			


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

Det var en stor lykke for mig, at jeg havde børnene. Når de var hjemme, sagde de: "Prøv nu". "Kom nu". "Du kunne da engang."  Så kunne jeg mange flere ting, end jeg troede, jeg kunne. Jeg er sikker på, at havde jeg ikke haft dem,  havde jeg ligget under dynen endnu. Eller i hvert fald meget længere end jeg gjorde. De stod der med deres nu og her krav, og så prøvede jeg og blev glad, for det kunne jeg jo egentlig godt. Så det gik godt, da jeg kom hjem. Jeg er sikker på i dag, at det var en rigtig beslutning for mig at tage hjem.
Min mor var meget ked af det. Hun troede, at jeg havde fået kræft, at det var en hjernesvulst og var derfor i første omgang nærmest lettet, fordi hun ikke vidste, hvad sclerose var. Jeg fortalte hende ganske løst, hvad det var.
Den eneste reference hun havde til sygdommen, var en veninde, hvis søster havde sclerose. Hun havde gennem et helt liv gået med nogle skinner på benene og gået med lange støvler og egentlig ikke fejlet andet. Min mor troede derfor, at det ikke var så galt. Hun havde ligesom mine børn ikke de mere langsigtede og dystre perspektiver omkring sygdommen. "Det skal vi da nok klare, når det ikke er andet," som hun sagde. 

Da jeg blev skilt, havde jeg en veninde, som var alene med tre små børn. Vi boede i nærheden af hinanden, og vores børn gik i samme børnehave. Når vi havde sendt vores børn i børnehave, drak vi ofte en kop kaffe og snakkede sammen. Vi talte vældig godt sammen.
Hun kunne ikke klare, at jeg blev syg. Det kunne jeg mærke på hende. Hun trak sig mere og mere fra mig. Når jeg ringede til hende og spurgte, om vi skulle ses, så havde hun hundredetyve gode undskyldninger for at slippe. Jeg tænkte dengang, at hun også havde tre børn, og der er da meget, der skal laves. Men til sidst kunne jeg godt fornemme, at det var, fordi hun ikke havde lyst. Jeg ville ikke sætte hende i en pinlig situation og holdt op med at ringe. Vi kunne godt mødes på gaden og snakke sammen, men der var ikke noget med mere at komme hjem hos hinanden.
Vi havde været endda meget gode og tætte veninder, som hjalp hinanden. Det virkede meget underligt. Men jeg ved stadig ikke, hvad det skyldtes.


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

Særlig  i starten har jeg hvilet mig så meget som muligt, når børnene var ude, og jeg har gået tidligt i seng. Det var for at være frisk, når de var hjemme.

Jeg havde været vegetar i mange år, faktisk i tyve år. I hele vores ægteskab. Ja, det vil sige, jeg var vegetar, men min mand spiste indimellem kød, men var stort set vegetar. Da børnene var små, ville han gerne have mere almindelig mad, som han kaldte det. Så der stoppede jeg nok nogle år med vegetarkost.

Når du har været vegetar så længe, kan det jo ikke være kosten, der er årsag til, at du har fået sygdommen.

Nej. 
Jeg har mange venner, der er vegetarer. De mener til gengæld, at det var, fordi jeg gik over til at spise kød, at jeg fik sygdommen. Så de synes, at når jeg har kunnet holde sygdommen stangen i så mange år, fordi jeg har spist en meget lødig kost, så hvis jeg vendte tilbage til den vegetariske kost, ville jeg blive rask igen.
Kosten var noget, jeg var gået meget op i, men jeg gik over til overvejende at spise kød af den simple nød, at jeg var blevet alene, og mine børn bedst kunne lide kød.
Oprindeligt var de også vegetarer, men da deres far godt ville have kød, ville de godt smage det, og jeg ville ikke sige, at det måtte de ikke. Så de var faktisk kødspisere. Vi fik en rytme med meget vegetarisk kost og lidt kød i weekenderne.
Men efterhånden gik vi over til mere kød. Jeg var blevet mere ligeglad med, hvad jeg spiste. Bagefter har jeg tænkt på, at det var åndssvagt, for det var måske på det tidspunkt, at jeg havde mest brug for at gå op i, hvad jeg spiste.
Det gjorde det heller ikke nemmere, at efter at jeg var kommet hjem fra hospitalet, fik jeg en hjemmehjælp, som også skulle lave mad. Hun var meget sød, men det skulle gå hurtigt, og vi var nødt til at spise det, hun lavede, ellers kunne vi ikke få noget. Hun kendte ikke noget til vegetarmad, og hun skulle i hvert fald ikke købe ind alle mulige steder, så jeg kunne få det, som jeg godt ville have det.  Når det er sådan, at jeg ikke kan få det optimale, er jeg nok den type, der tænker, at så kan det også være lige meget. Så vi spiste det, der blev lavet. Det slog også lidt bunden ud af det hele.
Det første jeg lavede, da jeg igen kunne lave mad, var vegetarmad, for det var elendigt, det vi havde fået. Det var i det nærmeste supermarked, det hele blev købt i, og det kunne vi værsgo bare acceptere.
Man skal heller ikke glemme det sociale aspekt i det at være vegetar. Man kan let føle, at man er til ulejlighed. Tidligere vidste alle det, så var det ikke noget problem, og dengang gik jeg ikke på kompromis. En ostemad kunne jeg jo altid spise, og æg og mælkeprodukter spiste jeg også, men kød og fisk ville jeg ikke have. I dag spiser jeg også fisk.

Konkluderende kan man vel sige, at dine kostvaner fuldstændigt blev ændret, da du blev syg.


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

Højeste førtidspension.


Hvordan forløber din dagligdag?

Jeg har hjemmehjælp til rengøring i to timer om ugen og én time om fredagen til weekendindkøb, hvis jeg ikke selv kan komme ud at handle, f.eks. på grund af  halvglatte veje.
En sygeplejerske har på et tidspunkt spurgt mig, om mine børn ikke kunne lave de ting, jeg ikke selv kunne mere. Der har jeg gjort det klart, at mine børn ordner de ting, som børn skal ordne. De skal ikke pålægges ekstra ansvar. Det er hårdt nok for dem at have en mor, der har sclerose. Det er blevet respekteret, synes jeg.
Jeg prøver også selv at cykle om vinteren. Ellers trækker jeg cyklen for at hente varer. Men jeg er glad for de ugentlige indkøb, jeg får.
Da jeg havde de der tre dage om ugen, følte jeg, at det var for meget. For det var svært at disponere over sin egen tid. Engang hvor jeg havde glemt det, blev himmel og jord var sat i bevægelse. De troede, at der var sket noget. Det var ikke behageligt. Så det passer mig meget godt, at det kan holdes nede på et minimum. Det har jeg det bedst med.
Ellers laver jeg selv mad og vasker. Bortset fra at der altid ligger en kronisk kæmpestor strygepose, for jeg har aldrig kunnet lide at stryge, laver jeg selv, det jeg kan.
Hvad gør du for at forbedre din nuværende situation?
- fysisk træning, kost, bevidst ændring af andre livsvaner.

Ikke andet end det at jeg cykler og går til fysioterapi, hvor vi en sjælden gang laver noget gymnastik. Det er hos en lokal fysioterapeut. To gange om ugen. Det foregår individuelt. I øjeblikket er vi i gang med et større projekt, hvor jeg får massage på skuldrene, for min højre hånd er blevet dårligere, som viser sig ved, at jeg taber ting hele tiden. Vi prøver at gøre hånden så god som mulig, men så er der ikke tid til gymnastik. Reelt er cykling min eneste motion.
Selvfølgelig får jeg også motion ved at tage ind til Scleroseforeningen. Det sker i hvert fald en gang om ugen, hvor jeg skal gå et pænt stykke til og fra toget.
Som tidligere nævnt forsøger jeg at lave kosten så vegetarisk som det kan lade sig gøre, for det smager jo dejligt.


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

Jeg kan huske en gang, børnene og jeg skulle i skoven. Da vi stod midt i skoven, sagde jeg: "Nu kan jeg hverken gå frem eller tilbage." Børnene sagde, at vi var nødt til at gøre et eller andet, og at lige i nærheden lå stationen, så vi kunne komme hjem.
De støttede mig, og vi nåede en vej, hvor vi fik fat i en taxi og kørte hjem. Jeg tænkte, at hvis jeg ikke havde haft dem med, kunne jeg godt være gået i panik, for jeg følte ikke, at jeg kunne flytte benene. Jeg synes, at der har været mange situationer, hvor det var godt, at jeg havde dem.
Selvfølgelig har vi de samme kontroverser, som de fleste har med deres børn, men vi holder meget af hinanden, og siger det til hinanden. Vi krammer hinanden, hvis én af os er ked af det. Det går bare godt, synes jeg. De ved, hvor de har mig og omvendt. Vi respekterer hinanden, ved f.eks. altid at fortælle eller ringe om, hvor vi er.
Det sværeste er, at denne sygdom hænger utroligt sammen med ens psyke. Jeg tror ikke, at jeg kender andre sygdomme, der har det på den måde. Hvis man f.eks. er ude at gå og bliver forskrækket over et eller andet, er det næsten umuligt at tage et skridt mere. Det kan bare være en hund, der gør. Eller hvis jeg skal skynde mig. Det kan jeg slet ikke.
Det kan også være et problem, når jeg er inviteret ud til et eller andet, for så tænker jeg automatisk på, om jeg nu kan klare det, og om hvordan jeg kommer hjem. Det var værst i starten.
Heldigvis har jeg en meget god ven. Vi har kendt hinanden i tyve, tredive år. Han har ligesom mig en alvorlig sygdom. Det er ikke sclerose, men vi støtter hinanden så godt, vi kan.

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


Jeg har nok altid interesseret mig for det, man kalder livets store spørgsmål. Det er en eller anden indre overbevisning om, hvordan verden er skruet sammen. Det giver sig udslag i, at jeg igennem livet har lært at acceptere tingenes tilstand, som de er. Jeg har altid tænkt, at hvorfor skulle min skæbne blive lysere, end et lille barn, der er født i Biafra. Jeg har ikke selv valgt min skæbne, og nu blev den altså sådan her. Man må prøve at få det bedste ud af det.
Da jeg var blevet skilt, kan jeg huske, at en veninde sagde til mig: "Du lever, som om du har været skilt i ti år." Jeg tog udgangspunkt i, at nu levede jeg alene, og så var det det. Nu har jeg sclerose. Sygdommen er hverken min ven eller min fjende. Det er en del af mit liv. Det accepterer jeg. Jeg vil gerne af med den, det er slet ikke det. 
Sådan er situationen, og derfor prøver jeg at få det bedste ud af det. Sådan reagerer jeg. Om det er andres skyld eller noget religiøst, ved jeg ikke, og det er egentlig også lige meget. Alt andet er for mig spekulationer. Livet skal leves her og nu.
Når mine børn har problemer, tager vi det op, og prøver at løse dem. Vi gør det, vi kan. Jeg hører heller ikke til typen, der spekulerer på, at bare jeg dog havde gjort det eller det. Jeg tror, det er nemmere at have det sådan. 
Selvfølgelig skal det også siges, at vi bor i et godt land. Nogle venner fra Italien har sagt til mig, at vi har det godt i Danmark. Det er nok rigtigt. 

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

Det har jeg egentlig ikke nogen forestilling om. I dag kender jeg mange, der har familiemedlemmer, der har sclerose. Jeg har tænkt på, om det også fandtes i min familie, men det ved jeg ikke med sikkerhed. Jeg kan heller ikke rigtig bruge det til noget, synes jeg. Så det har jeg ikke gået så dybt ind i. Jeg har spurgt min mor, om det fandtes i familien, men det mener hun ikke.


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

Nej.


Får du medicin?
- hvis Ja: Hvilken?

Ja, jeg får noget antidepressiv medicin. Mine største problemer er nogle føleforstyrrelser. At mine fødder føles enten iskolde eller brændende. Brændende er det værste, og desværre oftest. Jeg blev på et tidspunkt anbefalet af en læge at prøve antidepressiv medicin, for det havde man prøvet på en depressiv patient, der også havde føleforstyrrelser. Det hjalp ikke på det depressive, men det hjalp på føleforstyrrelserne. Jeg føler, at det tager toppen af mine føleforstyrrelser. Før i tiden kunne jeg knap nok gå, for det føltes, som at gå på brændende kul, men sådan er det ikke mere.
Når jeg har spist den dosis, jeg får pr. gang, holder jeg altid en pause for at se, om det har ændret sig, men det har det desværre ikke. Der går ikke mere end et døgn, før det vender tilbage. Jeg har den holdning, at det er da godt, at jeg kan få noget, der afhjælper det.

Hvilke forventninger har du til attak-reducerende medicin?

Jeg plejer at synes, at jeg er heldig, at jeg ikke er nødt til at tage stilling til det. Det må være utroligt svært at skulle.
Jeg har talt med en pige, der har sclerose, og som har mange attakker og altså får den medicin. Hendes holdning er, at hvis hun sagde nej, ville hun måske senere bebrejde sig selv, at hun ikke havde prøvet, hvis hun fik det værre. Sådan tror jeg også, at jeg ville gøre det. Jeg vil ikke sige, at jeg har tårnhøje forventninger til det, men er som sagt glad for ikke at stå i den situation.


Har du opsøgt alternativ behandling?
- hvis Ja: Hvilke(n)?
- hvis Nej: Hvorfor ikke?

Jeg har simpelthen prøvet alt muligt alternativt. Det er ud fra den betragtning, at man skal prøve at gøre noget ved det.

Hvad har du prøvet?

Akupunktur. Det hjalp mig, men jeg har ikke råd til det mere. Først gik jeg hos en fyr, som havde været på kursus i Kina. Derefter gik jeg hos en kinesisk læge, der også er læge her i Danmark. Hun var opvokset i et samfund, hvor akupunktur er hverdag, så hun kunne virkelig det der. Hun var virkelig god, men for dyr. Femhundrede kroner pr. gang. I starten gik jeg hver uge, men måtte lave det om til hver fjortende dag. Det gjorde jeg et par måneder og sluttede så, da jeg indså, at det økonomisk ikke holdt. Hun påstod, at hun kunne gøre mig rask.
Det er selvfølgelig ikke sådan, men jeg ville ønske, at systemet kunne give en pose penge, så man kunne prøve, hvad der var godt for én, så ville jeg have søgt det, for jeg kunne mærke, at jeg fik det bedre. Jeg fik flere og flere kræfter. Det har også hørt fra en anden. Man får flere kræfter, og det har vi jo brug for.

Nu går jeg til homøopati. 
Det har jeg også prøvet tidligere. Gennem mine børn har jeg forbindelse til Steinerskolen, som blandt andet arbejder med helse og rytmik. Rudolf Steiner udviklede en bevægelseskunst, hvor man ved hjælp af bevægelser danner bogstaver f.eks. et A.
Jeg gik hos én, der havde arbejdet i Schweiz med sclerosepatienter, og han var og er et utroligt dejligt menneske. Når man kom hos ham, kunne han løfte én op. Han er så optimistisk: "Det skal vi nok få gang i". "Du kan tro, du kan blive bedre". Ikke at jeg kunne blive rask, men jeg ville helt sikkert få det bedre. Det gjorde jeg også, for jeg bevægede mig en masse. Jeg fik nogle øvelser, jeg skulle lave hjemme, og det gjorde jeg også. Jeg var konsekvent og gjorde øvelserne hver dag. Det gik jeg til i to år, men så synes jeg, at det blev for dyrt. Jeg har stadig nogle håndøvelser, som jeg laver.


Hvordan er dit forhold til alternative behandlere?

Jeg har et godt forhold til alternative behandlere.


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

Dem har jeg også et godt forhold til.


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

Den socialrådgiver, der hjalp mig med at søge pension, var utrolig sød. Han skrev alt muligt ned. Det er jo en stor omgang at skulle sætte sig ind i det hele. Han sagde, at han ville skrive det hele ned og sende det til mig, og det havde jeg dagen efter. Jeg fik at vide, hvad jeg skulle søge.
Det kan godt være, at det lyder lidt lyserødt, men jeg har kun gode erfaringer.


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

Det har faktisk været meget positivt.
Men jeg tror, at det også betyder noget, at jeg er alene. Både at have sclerose og være enlig mor, det synes de fleste, at det er for meget. Da jeg havde fået diagnosen, tænkte jeg, at jeg måtte flytte, for vi boede på en første sal inde i København.
Jeg gik op i Boligfonden for enlige mødre og fik kontakt med en mandlig socialrådgiver, som gjorde alt for, at dette skulle være positivt, og at jeg skulle have et andet sted at bo. Da jeg kom, kunne jeg meddele, at jeg havde tyve års anciennitet i ét boligselskab og ti år i et andet, hvilket, sagde han, ikke var det almindelige for dem, som kom der. Det lykkedes også.

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

Det tror jeg faktisk ikke, og det begrunder jeg med, at man kan se, hvor mange penge, der er postet i HIV og AIDS, og de kender viruset, men det har stadig lange udsigter. Med sclerose har man endnu ikke fundet ud af, hvad der egentlig er årsagen, så jeg er ikke så optimistisk.

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

Jeg tror på, at jeg nok skal klare mig. Forstået på den måde, at jeg nok kan holde sygdommen i skak. Det arbejder jeg med, at jeg har positive forventninger med, at det kan jeg nok. Jeg har haft sygdommen i syv år, hvor der egentlig ikke er sket så meget. Det er blevet forværret på nogle punkter, men er også blevet bedre på andre. Jeg går betydelig bedre i dag, end da jeg blev udskrevet fra hospitalet.
Jeg forventer selv, at jeg vil kunne gøre nogle ting, som bevirker, at sygdom-men vil forholde sig i ro.
Jeg ved da godt, at jeg kan få en attak i morgen, men jeg forventer det ikke. Får jeg det, må jeg forholde mig til det. Så er det en ny situation. Det har altid været vigtigt for mig at kunne handle. Jeg har altid haft mod på, at næsten ligegyldigt hvad, må jeg kunne gøre noget:

	 "At, nu står jeg her, så må der kunne gøres noget".

Følgeinterview ca. 10 år senere i 2007:
På spørgsmål nr. 26 om fremtiden: Hvordan ser du på din fremtid: - om 5 år,
om 10 år osv., er svaret her svaret her ca.10 år senere, at med hensyn til sclerosen har den været fredelig, ja nærmest udbrændt, som lægerne vil sige.
Der er dog opstået ubehagelige tarmproblemer, som skyldes sclerosen, med ubehagelig luft i maven. Det bliver dog holdt i ave af en tilrådet maksimum-dosis af gel fra Aloeplanten. Pudsigt nok blev midlet anbefalet af en person, der ellers ikke går ind for alternative helbredelsesmidler, men som selv har erfaring med gelen.
Desværre har andre alvorlige og ubehagelige sygdomme også sneget sig ind i kroppen inden for de sidste 10 år. Det er sygdomme som sukkersyge, psoriasis og paradentose. Så der anvendes en hel del tid på at få behandlet og at holde de forskellige lidelser i skak.

Af ikke huskede grunde blev spørgsmål nr. 27 om selvhjælpsgrupper ikke berørt i det oprindelige interview. Respondenten har dog været med fra starten af selvhjælpsgruppernes levetid i Scleroseforeningen og har deltaget både i Igang- sættergruppen, som opretter nye selvhjælpsgrupper, Kom Videre Gruppen, som besøger nydiagnosticerede på hospitaler og lignende grupper. Har også arran-geret forskellige kurser i alternative helbredelsesformer, bl. a. kinesiologi og yoga. 
Er stadig interesseret i at udveksle erfaringer med andre især i planlægnings-fasen af nye tiltag, som kan hjælpe andre med kroniske sygdomme.

