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	Jeg er handicappet og kørestolsbruger

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

Jeg var i erhverv som pressefotograf på fast freelance-kontrakt. Jeg var kommet meget hovedkulds ind i fotograffaget. Nogle mennesker, jeg havde mødt, troede på mig som fotograf. De havde givet mig opgaver, som jeg havde været i stand til at honorere, selvom jeg rent fagligt ikke burde kunne løse dem.

Det er jo meget tilfredsstillende?

Ja, det har det været i mange år, og er det stadig. Som direktøren for det tyske bureau jeg arbejdede for engang sagde, at det, der var det vigtigste for mig at lære, ikke var det at fotografere, for det kunne jeg jo godt, men hvis jeg nu tænkte mig grundigt om og gik ind seriøst og var lidt ydmyg overfor mig selv og det fag jeg nu var i, skulle jeg nok gå hen og blive rigtigt god.
Det er først på et senere tidspunkt, at jeg forstår, hvad han egentlig siger til mig, og han har så uendeligt ret. Sådan er det med alt og med alle, at hvis du nærmer dig dit erhverv eller dit liv, eller hvad pokker det er, med en vis grad af ydmyghed, ja, så går det også meget godt, ikke?
Noget af det, jeg har oplevet som fotograf, er, at der selvfølgelig findes andre fotografer, som jeg har set meget op til. Typisk fotografer, som er meget flinke og rolige, meget søde og rare og i den grad ydmyge overfor sig selv, overfor det de laver og overfor de mennesker de kommer i kontakt med.


Hvad var de første symptomer på sygdommen?

Jeg lagde ud med brask og bram og blev lammet i højre side af kroppen som 22-årig. Der var et eller andet i gang, som jeg ikke forstod. Jeg kom direkte på hospitalet og blev indlagt akut fra skadestuen. 
Til at starte med troede lægerne, at jeg havde fået en blodprop i venstre halvdel af hjernen. De så på de objektive neurologiske fund, de havde gjort sig:
Jeg var lammet i højre side af kroppen, og mit ansigt "hang". Mit sprog var et baby-sprogagtigt noget. Jeg kunne ikke engang sige, at jeg ville bede om sukker i kaffen eller andre ting.

Det var næsten som afasi?

Ja, meget. Jeg blev CT-skannet. Det var det bedste, man havde på det tidspunkt. Jeg fik sprøjtet kontraststof i blodsystemet. Det var særdeles ubehageligt. I det øjeblik du får indsprøjtningen i venerne, sker der ikke rigtig noget, indtil kontraststoffet kommer til hjertet, så får du en meget voldsom følelse af varme, som om du brænder op indefra.

Bliver man lidt bange for, at man skal dø?

Nej, det blev jeg ikke på det tidspunkt. Jeg var mere irriteret over, hvad jeg skulle lave der, for jeg havde travlt på mit arbejde og var faktisk rejst hjem i utide; at andre mennesker skulle overtage det, jeg var i gang med. 
Det handler primært om personlig stolthed og ærekærhed. Jeg boede sammen med en pige, som jeg var utroligt meget forelsket i, og jeg ville gøre alt, hvad jeg kunne for at få gang i min karriere og nå de mål, jeg havde rent karrieremæssigt.  
Der var fuld fart på. Der var tusind ting, jeg skulle nå at prøve og opleve, og jeg ville enormt gerne få opbygget et godt arbejde, bygge rede og få børn. 
Så vidt jeg husker, var jeg lige startet med at arbejde for et tysk-fransk bureau. Jeg havde meget, meget travlt og ræsede ind og ud ad banen stort set dagligt eller i perioder. Nogle gange var det sådan, at jeg ringede til min daværende kæreste, for at hun skulle se i min kalender, om jeg var på vej ud eller på vej hjem. 
Jeg ved godt, det lyder grotesk, men dengang levede jeg et meget, meget hektisk liv med fuld fart på fra tidlig morgen til sen aften, og gentagne gange havde jeg også tider, der gik ud over 24 timer pr. dag. Det lyder lidt hokuspokus.

Ja, det kan man næsten slet ikke, vel?

Det er når en arbejdsdag starter den ene dag og slutter måske dagen efter sent om aftenen, men det var de arbejdsbetingelserne, der var. Det nytter ikke noget, at du går i gang med at lave noget og er afhængig af andre mennesker og andre elementer i situationen, så hvis det trækker ud, må det tage den tid det tager. Tager jeg ud for at løse en opgave eller skal lave en reportage om et givent emne, som strækker sig over flere dage, så må jeg sove i de små pauser, som er undervejs. Eller også må jeg køre det igennem. Det har været enormt stressende. Det har været enormt fysisk hårdt. 

Det passer ikke så godt sammen med det at have sclerose.

Nej, det har jeg jo fundet ud af bagefter.



Hvem bestemte, at du opsøgte læge?					

Det er meget enkelt at svare på, for jeg havde svært ved at tale. Når den højre side af kroppen ikke fungerede, og jeg havde meget, meget svært ved at holde på ting, fordi jeg tabte dem. Jeg havde meget svært ved at gå, så var der ikke så meget andet at gøre end at komme på hospital. 


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

På Hvidovre Hospital.

Den første gang du var på hospital, var det også der?

Ja, første gang da jeg var indlagt og blev undersøgt for en blodprop, var jeg der i en fjorten dages tid, vil jeg skyde på, hvorefter jeg blev sendt hjem. Der gik så en lang periode uden symptomer. Derefter kom en periode, hvor jeg fik nogle forskellige småsymptomer, f.eks. synsproblemer, koordineringsproblemer og føleforstyrrelser.
Jeg blev så spurgt af den daværende overlæge, om det ikke snart var på tide, at jeg kom derud igen i en længere periode. Det gjorde jeg så og blev MR-skannet og fik foretaget en rygmarvsprøve og alle de andre tests og prøver, man får foretaget for at kunne diagnosticere DS.1) Han har måske i virkeligheden haft en idé om, at det ikke handler om en blodprop, men om DS, uden at sige det højt. 
På det tidspunkt får jeg diagnosen, at jeg har DS. Jeg fik det at vide på overlægens kontor af overlægen. Vi talte om, hvad det var, og hvad det indebærer. Han fortalte mig om de undersøgelser, der lå til grund for, at de kunne diagnosticere. 
1) DS: Dissemineret Sklerose 

Hvordan reagerede du?

Jeg sad stille og roligt og stillede spørgsmål. Jeg deltog aktivt i dialogen med overlægen, som jeg også i dag har megen tiltro til.
Da vi kom hjem, snakkede min kæreste og jeg om nogle af de ting, som var beskrevet i det informationsmateriale, jeg havde fået på hospitalet.

Hvad følte du? 

Jeg følte ikke så meget i selve situationen, for jeg skulle lige have lov til at synke det og tænke nærmere over, hvad det her var. Jeg fik diagnosen på lægens kontor, og min daværende kæreste var sammen med mig, men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg følte. Det ligger jo mange år tilbage.
I det store og hele er jeg meget glad for den behandling jeg har fået.

Det lyder også meget pænt.

Det var ikke så meget det at få at vide, at det var DS, der har betydet noget for mig i min hukommelse i hvert fald. Det var mere det, der lå forud. Det at blive indlagt, og lægerne mistænker mig for at have fået en blodprop.

Kendte du nogen, der havde sygdommen? 

Jeg kendte ikke noget til sygdommen overhovedet. 
For at vende tilbage til dengang jeg ikke kunne tale, da var jeg meget bange og skræmt over det, der skete i mig og min krop og allermest, at jeg var ved at blive sindssyg, fordi jeg ikke kunne kommunikere med omverdenen.
Jeg kunne gå hele dagen og glæde mig til, at min kæreste skulle komme at besøge mig, og når hun så endelig var der, blev jeg så utroligt ked af det, fordi jeg ikke kunne tale med hende. Når jeg skulle sige et eller andet til de mennesker, der var omkring mig, kunne jeg til sidst godt blive aggressiv over, at jeg lige pludselig følte mig som en brik i et billedlotteri, hvor andre mennesker lægger ting og valgmuligheder frem for mig, og så kan jeg pege på det, jeg ellers ville kunne sige højt.
Jeg havde alle tankerne. Min hjerne kørte på højtryk, og jeg havde alle ordene liggende nede i munden, men kunne ikke få dem ud. Når de så endelig kom ud, var det babysprog.
”BWPN” - fandens til kommunikation.

Blev det forstærket af din angst?

Jeg var skræmt fra vid og sans.

Ja, dét tror jeg.

Der var ingenting, der fungerede i min krop. Jeg kunne ikke tale. Kunne ikke kommunikere mine følelser ud. Kunne ikke kommunikere med mine nærmeste. Kunne ikke kommunikere nogen ting til nogen som helst overhovedet.
Det primære som jeg umiddelbart kan huske med min debut som scleroseramt,
er, at jeg i princippet er blevet mistænkt for noget andet end sclerose og følelsen af frygt og angst for, hvad der egentlig skulle ske med mig. Hvordan skulle jeg komme i gang med at leve et liv igen?  

Bevidst eller ubevidst havde jeg en følelse af, at jeg havde et valg mellem to ting. Enten kunne jeg sætte mig hen i et hjørne og have ondt af mig selv, eller også vende om og prøve at samle mit liv sammen igen. Jeg ved ikke, hvor sandt det er, men det er meget, det indtryk jeg har ved en efterrationalisering.

Det er jo netop eksistentialistisk: at du står i den situation, at vælge mellem fortvivlelsen eller glæden ved livet.			

Det følger måske meget i dag, at jeg på et meget tidligt tidspunkt i mit liv på grund af udefrakommende årsager blev tvunget til at tage mit eget liv op til revision. Finde ud af, hvad det er jeg vil, hvordan jeg ønsker at leve mit liv.
Det er selvfølgelig ikke noget, jeg går og tænker bevidst på til daglig, men når vi taler om det lige nu, kan jeg da tydeligt se på den måde, jeg har levet efter den gang, at der hele vejen har været en rød tråd, i det jeg gør, det jeg vil, og det jeg ønsker. Primært et ønske om at leve så godt et liv som overhovedet muligt. 

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

Min kæreste var meget ked af det, og det var jeg også et eller andet sted, men hvorfor skulle jeg ikke have fået sclerose? Det kunne være så meget værre. 
Jeg har sikkert haft i tankerne, at den oplevelse af ikke at kunne kommunikere de ting, som jeg har lyst til at sige højt, eller kunne kommunikere de ting som jeg føler, hvad som helst. Så sclerosen: jeg vidste ikke hvad det var, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle tage stilling til.  

Så kan man vel godt sige, at det var en form for lettelse?

Ja-ah.

Hvad med dine forældre?

De blev meget forskrækkede og kede af det. Det samme gjaldt også mine venner og kolleger, men som jeg husker det, blev jeg bakket op fra alle fronter.

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

Da jeg kom hjem fra hospitalet med diagnosen på DS, fortsatte jeg med at passe mit arbejde, og det gjorde jeg gennem mange år. Faktisk helt frem til for få år siden. 

Gjorde du din arbejdsgiver opmærksom på det? Eller prøvede du at skjule det?

Nej, tværtimod har jeg prøvet at være så åben og ærlig som overhovedet muligt overfor de mennesker, der er omkring mig.
Der er nogle områder, hvor jeg ikke har gjort opmærksom på det. Hvor jeg nærmest har gået og hygget mig inde i mig selv: ved at have DS og så gøre det,  jeg gjorde. 
Jeg har fægtet i mange år. I princippet er det en meget fysisk krævende sport, og jeg har fægtet overfor tilsvarende mange, hvor jeg også har haft DS. Jeg har gjort ting, som jeg i princippet ikke fysisk har kunnet gøre. Jeg har oplevet det på den måde, at jeg kommer ned i omklædningsrummet, klæder om og kommer ind på pisten, tager min fægtemaske på og fægter, ligesom alle de andre gør. Når jeg er færdig, tager jeg fægtemasken af, går ud og tager et bad, klæder om og går hjem. Lige pludselig falder jeg sammen, for jeg gør noget, jeg ikke kan.

Ja, så er energien brugt.

Ja, og jeg griner lidt for mig selv, når jeg kommer i tanke om det. Ren og skær selvsuggestion, men jeg fægter stadig. Selvfølgelig når jeg til et tidspunkt, hvor jeg rent fysisk ikke magter fægtning mere. Jeg gik stadigvæk på arbejde og har haft et karriereforløb, som sluttede for ca. fem år siden, men har samtidig dyrket andet sport. Svømning og løb. 

Svømning kan du vel stadigvæk dyrke?

Det er jeg også holdt op med. Jeg havde sådan en dårlig vane med at drikke hele bassinet.

(Latter) Ja, det kan jeg godt se, at så er der ikke så meget plads til de andre.

Men så begyndte jeg at køre racerkørestol.

Nåh, hører du til én af dem.

Ja, det gør jeg nemlig. Og ved et tilfælde fandt jeg ud af, at der rent faktisk fandtes kørestolsfægtning. "Bingo Einstein", sagde jeg til mig selv. "Det er lige noget for dig". Det er jeg så startet på for halvandet år siden. Det er næsten "som at komme hjem". Jeg sidder i en kørestol, som bliver spændt fast i et stativ.
Så fægter jeg mod min modstander.

Der er vel ikke så mange, der har sclerose, at fægte imod.

For mig at se, er det for ensidigt og lidt snæversynet kun at fokusere på sclerose.    

Ja, det er rigtigt.

Jeg er handicappet og kørestolsbruger.

Er de andre så paraplegikere?

Det burde det være, men det er det desværre ikke. Jeg og en anden kørestolsbruger, der er spastiker, er foregangsmænd i Danmark eller i Skandinavien, for at være helt præcis, med kørestolsfægtning. Kørestolsfægtning rent globalt er meget udbredt. Det hænger sikkert sammen med, at fægtesporten i Danmark er meget lille. Vi er heller ikke så mange mennesker. Tager du til Frankrig f.eks., hvor de er så mange flere i befolkningen, plus at de har en anden tradition for fægtning, så er der qua det også flere kørestolsfægtere. 
Der er ved at komme flere i Norden.

Der er vel også nogle rundt omkring i Verden? Nå ja, der er jo også handicap-OL?

Det er der da. Kørestolsfægtning er med på programmet der. Der er forholdsvis mange i USA. Tilsvarende i Frankrig og Tyskland. I det hele taget i de traditionelle fægtelande, hvor også Polen, Italien og Rusland hører med. 

Måske især drenge interesserer sig for musketerånden?

Det var nu ikke derfor, jeg begyndte at fægte, hvilket jeg har gjort, siden jeg var barn. Jeg startede med at fægte, fordi jeg ikke interesserede mig for fodbold. Det siger mig ikke noget, overhovedet. Alle drengene, jeg gik i skole med, ville have en knallert, men jeg ville hellere have en cykel.

Du har allerede på det tidspunkt været lidt ved siden af? (Ha, ha)

Jeg har altid været lidt ved siden af.

Jeg mener det ikke negativt.

Sådan opfatter jeg det heller ikke, men jeg har altid prøvet at gøre det, jeg har lyst til. Det med De Tre Musketerer, det er ikke det, der fanger mig. Det er mere skønheden i det. Det har jeg ikke været så bevidst om på det tidspunkt, men det har været det, som har tiltrukket mig. 
Måske er det en lille drengedrøm om at blive balletdanser, som jeg får levet ud gennem at være fægter. Der er megen elegance i fægtning. Der er megen kropsbevidsthed. Du skal have rimelig styr på, hvad du laver, plus at du skal bevæge dig ekstremt hurtigt. Samtidig med at du skal tænke lynhamrende hurtigt. Så i princippet er det som at løbe tohundrede meter på ingen tid og spille skak samtidigt.

Det vil sige, at du ret tidligt har bevæget dig ind på at gøre mange ting på samme tid?

At dyrke idræt har altid været en del af mit liv. Også selvom jeg arbejdede så meget, som jeg gjorde og haft så uregelmæssigt et liv, som jeg har haft, så har jeg altid kørt meget på cykel eller svømmet. Jeg har svømmet meget. 
Nu har jeg som nævnt droppet svømningen og cyklingen og har erstattet det med kørestolsrace, og ja, så fægter jeg. Det er vigtigt for mig at være i fysisk god form, og som så meget andet at gøre tingene så godt som muligt.    

I det hele taget prøver jeg at deltage i de ting, der sker i samfundet. I princippet på lige vilkår med alle andre. Det kan godt være, at jeg sidder i kørestol og er fysisk handicappet, men det skal ikke være nogen hindring for mig at gøre noget, jeg har lyst til. 
Har jeg lyst til at gå i teatret, gør jeg det. Har jeg lyst til at tage ud til en koncert, gør jeg det. Jeg synes ikke, der er nogen begrænsninger. Det er kun mig selv, der sætter mine egne begrænsninger. Det er den måde, jeg har valgt at leve mit liv. 
Det er da muligt, at jeg sidder i kørestol, men jeg "ser pissegodt godt ud" når jeg sidder i en kørestol. Jeg kan gøre nøjagtig det samme, som alle andre mennesker kan. Ikke nok med det kan jeg køre hurtigere i kørestol, end du kan løbe. Jeg har en kørestol, som andre mennesker har et par sko. Min kørestol er et must, som gør det muligt for mig at deltage på lige vilkår med alle andre.
Jeg er meget glad for at køre kørestol. Det hænger primært sammen med noget helt andet, som er den samme tråd: jeg har selv besluttet at holde op med at arbejde. Jeg har haft forstående chefer, som har haft fuld forståelse overfor min situation, og mit ønske om at holde op med at arbejde. Da jeg fik min kørestol, var det min egen beslutning, fordi jeg ønsker at være så mobil som overhovedet muligt. 
Optakten til kørestolen var, at min kæreste og jeg skulle på sejlerferie sammen med nogle venner, og jeg ville ikke sidde og kukkelure nede i bunden, når alle de andre var ude at kigge på ting og sager. Jeg ville fandeme med. Det var faktisk det, der gjorde, at jeg fik min kørestol. Jeg ser på en kørestol, som det den nu engang er: den er et hjælpemiddel, som den så også skal fungere som.

Det, synes jeg, er helt fint, at man betragter det, som dét det er. At man letter på nogle ting. Det giver nogle flere muligheder.

Det er da klart, at der er nogle ting, som jeg ikke kan, men så finder jeg nogle andre muligheder for at gøre de ting. F.eks. det at gå eller løbe en lang tur. Det gør jeg i min racerkørestol. Den er der også en pudsig sideeffekt ved, som jeg opdagede umiddelbart efter, jeg havde fået den. Jeg var til en meget stor fest med mennesker, som jeg ikke kendte i forvejen. Jeg har i mit liv aldrig oplevet at være så ombejlet. Ja, så feteret, at jeg bagefter, da jeg kørte hjem tænkte, at det skulle jeg have besluttet mig for noget tidligere. Jeg har aldrig nogensinde kørt på gaden, hvor der har været piger, der kørte langsomt på deres cykel for at sludre med mig.  

Jo, men du ser jo også godt ud.   

Det, jeg tror på, er, at jeg udstråler, at jeg godt ved, hvad det handler om. At jeg er selvbevidst nok omkring mig selv, at her kommer jeg. Jeg kommer på lige vilkår som alle andre. Take it or leave it.

Du kommer med et kropssprog, der siger: "Her er jeg".

Jeg er meget synlig, når jeg "kommer kørende i kørestol". 
Min kørestol giver mig en ekstrem stor frihed til at gøre de ting, jeg har lyst til.
Selvfølgelig er der mange begrænsninger, og selvfølgelig er der ting, jeg ikke kan gøre i en kørestol, men hvis det var nødvendigt for mig f.eks. at komme op og ned ad trapper i kørestolen, ville jeg sgu også gøre det. Så ville jeg bruge den tid, det tager at træne så meget, så jeg får styrken til at kunne gøre det. Det er kun det, det handler om.
Hvad er mit behov: hvis nu jeg mødte en sød pige, der bor på tredje sal uden elevator, så måtte jeg da pinedød lære at køre op ad trapperne i kørestol.

Ja, det er da klart. Det giver da sig selv. (Ha, ha) Selvfølgelig skal det være sådan. Tror du, man kan det?

Ja, det tror jeg bestemt, at man kan. Jeg har set det. Det kræver bare mod og en følelse af sikkerhed, med det du gør.  

Du har især meget ret i, at hvis det er vigtigt for én at agere på en bestemt måde, så lærer man sig det.

For mig er kørestolen en livskvalitet. Det giver mig en frihed, som er vigtig for mig. Det er vigtigt for mig at være så god til at køre kørestol som muligt, for det er en del af mig og min krop.			

Det skal også lige med, at du er en ung mand.
Har du bil? Kører du bil?

Ja.

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

Jeg får højeste førtidspension. Jeg har, så jeg kan betale mine regninger og komme fløde i kaffen og købe en pakke cigaretter, så det er fint nok. Jeg stiller ikke så store krav. Min fysiske formåen gør, at mine ambitioner skal justeres efter det. Har jeg ikke så mange penge, må mine økonomiske ambitioner justeres efter det. Så er den ikke længere.

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

For halvandet år siden ophørte mit parforhold efter en lykkelig "skilsmisse".

Vidste din kæreste, da I lærte hinanden at kende, at du havde sclerose? 

Ja, men umiddelbart havde det ikke noget med sygdommen at gøre. Grunden til at vi gik fra hinanden, har jeg mere oplevet som, at den forskellighed vi har som personer, den var for stor, og den blev for stor.  Min kæreste havde lyst til at gøre noget ovre på den anden side af livet, og jeg havde lyst til det modsatte. Mere konkret handler det om, at jeg ikke havde lyst at være til kirkekoncert f.eks. Jeg havde mere lyst til at kigge tomme huller i luften herhjemme eller gå på café. Jeg har ikke lyst til at se noget fladt vand på en flad badestrand, når jeg har mere lyst til at gå en tur i skoven.
En frygtelig masse småting, som gør, at vi har gået og luret på hinanden, plus at vi har været meget forskellige som mennesker: har to forskellige livsopfattelser. Til sidst var det medvirkende årsag til, at nu skulle vi ikke være sammen mere.

Det var altså ikke sygdom, der kom imellem jer?

Nej, tværtimod.
Nu har du selv været inde på stjernetegn. Min tidligere kæreste er skorpion og jeg er vandmand. Det er det rene gift. Det grinede vi meget ad til at starte med, men det fandt vi ud af, at det er der måske megen sandhed i, alligevel.
Jeg kan ikke finde nogen decideret årsag til, at vi er gået fra hinanden andet end, vi har prøvet alt det, vi kunne. Vi har snakket, og vi har snakket, og vi har bøjet os så meget, så vi til sidst har fjernet os så meget fra den personlighed, som vi hver især har, at vi blev nogle helt andre mennesker.
Det er på den måde, at jeg mener, at det er en lykkelig skilsmisse. Vi har snakket om det og er blevet enige om, at den bedste tjeneste, vi kunne gøre for hinanden, var at gå fra hinanden. Så kan vi mødes og snakke i telefon sammen. 

Det kan I godt?

Det kan vi godt. Min tidligere kæreste betyder meget for mig og har altid gjort det. Jeg håber meget, at hun stadigvæk kan være en del af mit liv, men bare på en anden måde. Nu er situationen en anden. Min ekskæreste har fundet en anden og er i gang med at etablere et nyt forhold, og jeg er i gang med at etablere mig selv og mit eget liv med de følelsesmæssige problemer, der kan være med det.

Hvordan forløber din dagligdag?

Jeg handler. Laver mad osv. Det eneste, jeg ikke klarer selv, er, at støvsuge og vaske gulv. Det har jeg hjemmehjælp til. Skulle jeg selv gøre det, ville det tage mig fjorten dage, og så kunne jeg begynde forfra.
Én gang om ugen træner jeg hos en fysioterapeut. Det er holdtræning. Jeg føler ikke umiddelbart, at jeg får så meget ud af det rent fysisk, men socialt er jeg glad for det. Vi har alle sammen sclerose på holdet.  

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

Jeg træner ret meget også i forhold til raske mennesker. Jeg træner tre timer om mandagen med fægtning. En times fysioterapi om ugen. Tre timers fægtetræning onsdag aften. Tilsvarende torsdag og fredag aften.
Der er en ekstra sideeffekt ved det, at jeg fægter, og som, jeg synes, er meget pudsig. Jeg oplever meget, at min reaktionsevne er lynhamrende hurtig. Så det er meget sjældent, at jeg taber noget før, det falder ned på gulvet. Eller hvis jeg ser noget vippe, så ved jeg godt, hvad der sker og kan nå at redde det, inden det tipper ud over bordkanten.





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

Du sagde tidligere, at venner og kolleger havde virket positivt på dig?

Ja, på det tidspunkt gik jeg på arbejde.

Var dine venner via dit arbejde?

Ja, nogle af dem var, men mange af mine tidligere venner har jeg efterhånden sorteret fra, og meget langt tilbage var der nogle, der sorterede mig fra.

Det havde måske ikke noget med sygdommen at gøre?

Jeg ved det ikke, jeg har aldrig fokuseret eller tænkt så meget på det. Der er nogle, der kommer, og nogle der går. Det er først efter, at jeg holdt op med at arbejde, at mit liv har ændret sig så radikalt, som det er blevet til nu.  
Jeg har da kendt mange mennesker, mens jeg har haft DS, men hvor jeg sygdomsmæssigt ikke har været så ramt, som jeg er i dag. Kolleger har jeg stadig en overfladisk berøringsflade med, men venner har jeg ikke ret mange af, for jeg ønsker ikke så mange mennesker omkring mig. Dem, som jeg ønsker at have tæt på mig, skal være mennesker, som jeg stoler på og har tillid til.
Selvfølgelig har jeg ret stor berøringsflade med rimeligt mange mennesker, men det er jo ikke venner. Jeg kender ikke ret mange mennesker, Merete, jeg lever nærmest som en lille lukket munketilværelse.

Nå! Nu ved jeg ikke, om jeg skal jeg sige nåååh!

Jeg siger det for at provokere dig, for at se hvordan du reagerer, om du får en medlidenhedsfølelse med mig.

Det er meget få ting, der kan få mig til at have medlidenhed med andre. Det kan man sjældent bruge til noget. 

Jeg sagde det for at provokere dig. Det, jeg mente med det, var, som jeg var inde på før, at jeg føler, at jeg har været inde i en meget lang turbulent periode, hvor jeg virkelig trænger til at finde ud af, hvad der er op eller ned, og hvor min horisont skal ligge henne. Jeg prøver at holde fast i mig selv og sige: "Nu er mit behov at være alene og være meget alene." Havde jeg lyst til at gå ned på en cafe, gjorde jeg nok det.

Du dyrker jo også sport og har kontakt med andre mennesker.

Ja, meget. Jeg er ude af døren hver eneste dag og har rimelig stor berøringsflade med andre mennesker. Jeg sidder ikke bare her og kigger lige ud i luften.  

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

Jeg betragter min sygdom som en del af mig, og så siger jeg også indirekte, at den er min partner. Jeg blev lidt overrasket, da du ringede til mig, for jeg tænker normalt ikke meget på sclerose. Jeg tænker kun på sclerose, når nogen spørger mig, hvordan det går osv.

Det kunne jeg godt fornemme, da vi talte sammen i telefonen.

Sclerose og mig er to ting i én. Det korte og det lange er, at det kun er, når sclerosen rør på sig, at jeg tænker på den, og når andre spørger til den. Det er en del af min hverdag og en del af mit liv, som jeg ikke spekulerer ret meget på. Selvfølgelig skal sclerosen have lov til at tage den plads, den nu engang kræver, men fandeme heller ikke mere. 

Det lyder helt rigtigt.

Det er en del af min hverdag, som jeg har levet med igennem så mange år, så hvorfor spilde tid og kræfter på det. Jeg gør jo tingene alligevel.   


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

Det har jeg ikke forestillet mig andet end, når jeg overfor andre skal forklare, hvad sclerose egentlig er. Så siger jeg blandt andet, at der er nogle mennesker, der er disponeret for at udvikle sygdommen, og at hovedparten af befolkningen ikke er disponeret for at udvikle sygdommen.
Efter min mening er det er en kombination af forskellige ting måske et virus, måske en blanding af forskellige vira kombineret måske med en meget, meget voldsom fysisk påvirkning af kroppen, som gør, at immunforsvaret mere eller mindre bliver sat ud af kraft, så disponeringen for sclerose slår igennem, men jeg aner ikke, hvad årsagen til sclerose er.

Det gør lægevidenskaben heller ikke.

Nej, men det tænker jeg ikke så meget på, eller jeg tænker faktisk aldrig på det.


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

Næ, jeg kan jo ikke gøre hverken fra eller til. Jeg har måske nærmere en lidt fatalistisk holdning til livet: skal jeg have sclerose, jamen, så er der ikke noget at gøre ved det. Sådan er dét bare.


Får du medicin?
- hvis Ja: Hvilken? 

Nej, men jeg har fået binyrebarkhormon: prednisolon, mens jeg var på hospital.  Jeg havde fået koordinationsproblemer og havde svært ved at gå. Især i starten hvor jeg fik prednisolon, havde jeg en pudsig oplevelse. For det første følte jeg, at det var en kunstig skabt mængde kraft, som jeg lige pludselig fik, fordi jeg vidste, at jeg gjorde ting, som jeg ikke kunne, men gjorde det alligevel. 
En anden ting var, at jeg blev meget forskrækket over, at jeg havde så meget energi. Jeg sov kun en time måske halvanden hver nat. Så prøvede jeg på at gøre mig fysisk træt i håbet om at kunne sove. 
Hospitalet har meget, meget lange gange, og jeg kørte ned i kælderen i den ene ende; kørte hen til anden ende; tog elevatoren op i vandrehallen; tilbage til udgangspunktet; ned i kælderen og så fremdeles. Til sidst var jeg holdt op med at tælle omgange og talte timer i stedet. Jeg kørte og kørte og kørte, og det gjorde jeg hver eneste nat.

Var der ikke nogen, der syntes, at det var mærkeligt?

Jeg mødte en del portører på vejen, men der var ikke nogen, der sagde, at det var underligt, for enten var der hospitalspersonale, der passede deres arbejde, eller også var der patienter, der sov. Så det var noget, jeg gjorde mutters alene.
Det hele var så utroligt kunstigt. 

Jeg har hørt fra andre, at der findes DS-ere rundt omkring, der er kommet ind i en skure med, at er der bare det mindste symptom på et eller andet, farer de af sted til hospitalet for at få binyrebarkhormon hurtigst muligt. Det er ren og skær medicinmisbrug.
Hvis jeg skønner, at det er berettiget, vil jeg meget gerne modtage behandling. Ved de sidste to attakker, jeg havde sidste år, valgte jeg at blive hjemme alene, og lade dem klinge af herhjemme. 

Jamen, det tager jo lang tid?    
Det valgte jeg. Til trods for at det var symptomer, jeg ikke kendte, og det var attakker centreret andre steder i kroppen end tidligere. Så valgte jeg at blive alene hjemme, for jeg ønskede ikke at gå ind i en binyrebarkhormonkur.

Havde du ondt nogen steder den gang?

Primært har min højre side af kroppen været den dårlige, men de sidste attakker, jeg har haft, har været centreret i venstre side af kroppen. Primært i overkroppen.
Jeg ringede til min neurolog og fortalte det, men sagde samtidig, at jeg vidste godt, hvad lægerne ville sige til mig og gøre ved mig. Han spurgte, om jeg var interesseret i at gå ind i det, eller om jeg ville blive hjemme og lade det klinge af, og jeg valgte at blive hjemme.

Men der må da også have været nogen rent fysiske besværligheder?

Jo, selvfølgelig havde jeg svært ved at gøre nogle ting, og selvfølgelig blev jeg forskrækket over lige pludselig at få symptomer i den venstre halvdel af krop-pen. Symptomer, som jeg ikke havde oplevet før. Jeg havde en følelse af, at jeg havde en streg næsten fra tindingen og ned over kinden og ned langs halsen, ud på skulderen og ned i armen. Sådan en meget stærkt sviende smerte, som lå der. Plus at jeg var meget kraftnedsat.

Det, synes jeg, er meget at skulle klare helt alene.

Det er det måske også, og jeg gik og lurede lidt på det et par dage, om jeg skulle tage på hospitalet eller ikke. Jeg ved godt, at var jeg taget ud på hospitalet, var jeg blevet indlagt med det samme, men jeg ved også nogenlunde, hvad de vil gøre ved mig, og det ønskede jeg ikke.
Da jeg for nylig var ude på hospitalet, talte jeg med neurologen om det her, og jeg får at vide, at næste gang så kommer jeg ud på hospitalet. Det er jeg også enig i, for det er bedre, at jeg er der, end jeg hutler mig igennem herhjemme.

Det er jeg enig i. 

Jeg har også talt med andre om det, og det har nok været lidt dumsmarthed af mig, som jeg er blevet kureret for. Jeg gør det ikke næste gang.

Nej, det er godt.

Jeg har gjort de ting, fordi jeg har følt, at det var det, jeg havde behov for i situationen. Jeg har følt, at jeg gjorde det bedste for mig selv.

Du virker ret stærk, men der kan da godt opstå situationer i ens liv, hvor man ikke har lyst til at virke stærk. Hvor det kunne være rart, at andre for en kort tid tager over?

Det er helt klart. Det tænker jeg faktisk meget over i øjeblikket, og det handler ikke om min sygdom. Jeg trænger til, at andre gør noget for min skyld rent menneskeligt. I en meget lang periode har jeg haft en følelse af, at det er mig, der giver, mig, der har overskuddet, det er mig, der hele tiden stiller op, mig, der finder på gode løsninger. Jeg er træt af hele tiden at være den, der er den udfarende part, hele tiden mig, der holder sammen på tingene, og mig, der holder tingene i gang eller i kog, om du vil. 
Jeg kunne godt tænke mig, at der var nogen, der gjorde det for min skyld. Det har intet at gøre med sclerose, men jeg føler, at jeg er lidt træt oveni hovedet. Jeg trænger til at nogen gør noget for min skyld. Det handler selvfølgelig meget mig og min "skilsmisse" for halvandet år siden.

Som du har betegnet som lykkelig?

Ja, lykkelig på den måde, at vi ikke er gået fra hinanden som uvenner, og vi er blevet enige om at flytte fra hinanden i almindelighed, men jeg har selvfølgelig brugt mange kræfter på at finde ud af, hvor jeg selv er i det her. Hvad er min nye rolle? Hvad skal jeg gøre ved mig selv? Hvordan skal jeg opbygge rammerne omkring mit eget liv? Hvordan ønsker jeg at udfylde de rammer? Og så også samtidig prøve på at definere de behov, jeg har.


Hvilke forventninger har du til attak-reducerende medicin?

Jeg er blevet tilbudt det flere gange, men hver gang har jeg sagt nej tak. Det er jeg ikke interesseret i.

Hvorfor?

Jeg er ikke interesseret i at komme ind i et medicinafhængighedsforhold. Jeg er ikke interesseret i at rende ind i noget medicin, som har forskellige bivirkninger. Jeg er ikke interesseret i medicin, som man ikke kender langtidsvirkningerne af osv. osv.

Altså kort sagt, du vil ikke være forsøgskanin?

Lige præcis. Nu har det taget mig så mange år at vende mig til den situation, jeg er i lige nu, så hvorfor skal jeg starte forfra ved at vende mig til en helt anden situation. Jeg har det godt. Jeg lever et godt liv.


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

Jeg har ikke stiftet bekendtskab med det, fordi jeg ikke tror på det. Der er mange, der har spurgt: "Skal du ikke prøve det eller det." Jeg lytter efter og smiler pænt, men jeg tager afstand fra det.
Jeg har rodet lidt med det i retning af, at jeg har dyrket chai-chi. Jeg er ikke helt lukket over for det, men decideret alternativ medicin, det tror jeg ikke på. Heller ikke kosten for den sags skyld. 


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


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

Jeg har det godt med nogle og dårligt med andre. Jeg har det godt med de læger, som ved, hvad de snakker om eller har en umiddelbar viden om sclerose, og som har sat sig ned og gidet læse min journal og danne sig et billede af, hvem jeg er. Omvendt har jeg det med læger, som over for mig indirekte insinuerer, at jeg bare er en patient, dem kan jeg blive meget, meget isch---, jeg får knopper.
Når jeg kommer ind som patient og bliver betragtet som en del af et system, så går jeg i baglås. Hvis de vil tage sig tid til at betragte mig som menneske med de plusser og minusser, jeg nu engang har og samtidig er villig til at give noget af sig selv, så kan vi godt snakke sammen.




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

Ja, da jeg fik pension og bil. Jeg har også fået kørestol, men ikke racerkørestol. Der gives ikke tilskud til sportsredskaber. Den har jeg selv betalt. 

Nå, det gør der ikke?

Det, synes jeg, er fair nok. Når jeg ser på andre scleroseramte eller på andre handicappede, så er der utrolig mange, der er enormt knotne over ikke at kunne få det, de vil ha'. Eller til den tid de vil ha' det. Så bliver de tossede over at få tilbudt en anden model.


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

Jeg føler ikke, at jeg bliver betragtet anderledes, fordi jeg har sygdommen. 

Har du slet ikke følt dig forulempet af andre? 

Jeg tænker lidt på det at være handicappet og så indirekte, at du er handicappet i det øjeblik du kører kørestol. På de fem år jeg har gjort det, har jeg kun haft én eller to dårlige oplevelser med det. Der er kun én af dem, jeg kan huske, og som jeg kan huske tydeligt:
Det var nogle håndværkere, der var ved at lægge et meget tykt kabel hen over en vej. Så står der en af håndværkerne oppe på ladet af en lastbil og råber ned til de andre, at de lige skal stoppe, for der er et peddigrør, der lige skal hen over kablet. Jeg blev enormt provokeret over det, fordi det for mig er meget nemt at springe hen over kablet i kørestolen. Jeg kører hen ved siden af lastvognen og får øjenkontakt med den håndværker, der sagde det og gjorde ham opmærksom på, at handicap er mange ting. "Jeg kan fornemme på dig, at du er mest handicappet herinde" mens jeg pegede på mit hoved.

Jeg vendte derefter om og kørte videre. Han havde provokeret mig ekstremt meget, og jeg svarede igen øjeblikkeligt. Duk, duk, duk. Det er den eneste oplevelse, jeg kan huske, at jeg har reageret på og taget meget nært. Det kunne han ikke være bekendt. De gange jeg støder på det, får jeg afpareret med det samme og svaret igen.  

Og venner, ja, der sagde du, at du havde sorteret nogle fra.

Ja, jeg har sorteret meget ud blandt mennesker omkring mig og har kun dem tilbage, jeg ønsker at være sammen med. Men jeg oplever da meget, når jeg er ude blandt andre, f.eks. det at tage til fest i kørestol, og de andre ikke kender mig at være så ekstremt synlig, som jeg er. Jeg har ikke oplevet noget negativt ved det.

Nej, det er nærmest en positiv stigmatisering?

Hvis de mennesker, der lægger mærke til mig tør nedbryde deres egne skranker, så er min kørestol i hvert fald utrolig kontaktskabende.

Især børn synes jeg.

Det tager jeg for givet, at børn tænker anderledes, men også voksne mennesker. Der er nogle, der vender om på en femøre og går langt væk. Det må de jo selv om. Så er der nogle, der meget gerne vil snakke, og hvor jeg oplever, at kørestolen er meget kontaktskabende, måske fordi jeg er totalt ufarlig.

Det skulle jeg lige til at sige.

Man skal bare ikke tage fejl. Da jeg fik min kørestol, var jeg selvfølgelig meget opmærksom på de signaler, jeg udsendte til omverdenen, for det var ikke noget jeg kendte til, fordi det for mig var nyt. Jeg var meget overrasket over, at det var så meget anderledes end det, jeg havde forestillet mig. Jeg havde hørt så mange skrækhistorier. 
Der er mennesker, der siger, at livet er slut, i det øjeblik de sidder i en køre-stol, hvor jeg føler, at livet åbner sig mere, end det lukker. 
Jeg har tænkt meget over, i forbindelse med at bruge kørestol, at selvfølgelig ændrer jeg mit udtryk som menneske, fordi jeg sidder i en kørestol. Derfor er det vigtigt for mig at være velsoigneret. Det er vigtigt for mig at være velklædt. Det er vigtigt for mig at udsende nogle signaler, som er modsat det, som du normalt forbinder med en kørestol. Normalt er det Bilka-habit, 4 par for 300 kroner. 
Jeg vil ikke ha' det. Jeg vil have pæne sko, som er nypudsede. Jeg vil have pæne bukser. Jeg vil have pæne jakker. Jeg vil være velsoigneret. Jeg vil være dygtig til at køre min kørestol. Jeg vil være god til at færdes blandt andre mennesker osv. Det er min holdning til mig selv og til det at være handicappet og køre i kørestol. Andre har deres ideer og gør, hvad de har lyst til. Jeg prøver på at opfylde mine behov.



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

Det tror jeg faktisk ikke. Jeg kunne da håbe meget på det.


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

Før jeg besluttede mig for at holde op med at arbejde, så havde jeg i årene forinden gået og tænkt meget på at lave mit liv om og gøre noget helt andet. Måske meget ubevidst, fordi jeg har været klar over, at det var snart, jeg skulle lave mit liv om. Jeg havde på det tidspunkt forestillinger om at gøre noget helt andet end at gå på pension. Men det blev pension i stedet for, så på den måde har jeg lavet mit liv om.
I dag lever jeg et andet liv, end jeg har gjort før. Jeg har taget afsked med mit erhverv, og jeg har solgt mit kameraudstyr. Jeg har skilt mig af med alt, som er relateret til mit tidligere arbejde. Jeg har da rodet med det for år tilbage, men jeg har fundet ud af, at det ikke er det, jeg har lyst til. Det at fotografere har for mig været et arbejde, ligeså vel som det at sidde ved en kasse er et arbejde, så har mit arbejde været at tage ud og tage billeder og stresse rundt.
Bagefter er det pudsigt at tænke på, at jeg ubevidst eller indirekte har været i gang med at omstille mig til, at nu er det tid til at lave mit liv om. Det er jeg utroligt glad for, at jeg har gjort. Jeg synes, at mit liv har åbnet op på så mange andre fronter, som jeg ikke har beskæftiget mig med førhen.
Jeg er da meget klar over, at mit liv er et hårdt liv. I perioder er det hårdere end andre perioder. Jeg synes, at det har været en meget hård periode, jeg har været igennem ikke kun det sidste 1½ års tid men mere, nok 2 til 2½ år, som virkelig har taget meget på mine kræfter.

Også med sygdommen?

Ikke så meget med sygdommen, andet end jeg har haft nogle attakker, men jeg kan da klart mærke, at jeg er i et nedadgående forløb, at jeg får det dårligere. Det går ikke så stærkt, at jeg ikke kan nå at følge med rent psykisk, men jeg kan da godt mærke forskel fra år til år.

Det går ikke den rigtige vej?

Nej, det går ned ad bakke, men sådan er det, og det har jeg ligesom lært at sige, at det er o.k., for jeg kan ikke få det til at gå den modsatte vej.

Jeg stillede tidligere spørgsmål vedr. mindreværdsfølelse, har du lidt af det?

Jeg er altid blevet kaldt en overlegen nyser. Når andre har mindreværdsfølelse over et eller andet, så har jeg svært ved at forstå dem. Her i slutningen af sidste år blev jeg tilbudt et job, som jeg for det første blev meget glad for at få tilbudt, og for det andet kunne jeg primært arbejde på mine betingelser. Da jeg kom hjem og begyndte at tænke over, om jeg vil have det job eller sige nej, så fik jeg en følelse af, at det var meget angstprovokerende, for lige pludselig blev jeg meget bevidst om min egen utilstrækkelighed med den rolle i det job. Jeg tænkte over det en dags tid eller to, og så kunne jeg til sidst ikke lade være med at grine ad mig selv, for det er noget værre fis.
"Utilstrækkelighed. Goddaw. Min bare røv" - i forhold til hvad?

Det er nemlig det.

I forhold til mig selv, er jeg så langt fra utilstrækkelig. 

Du virker heller ikke sådan.

Men i forhold til raske mennesker, som bestrider et job i en meget, meget stresset hverdag eller en meget, meget stresset arbejdsbranche, så er jeg, med mit fysiske udgangspunkt, meget, meget utilstrækkelig, hvis jeg skal fungere på deres vilkår. Det kan jeg ikke, og det ønsker jeg heller ikke, men i forhold til mig selv, så er jeg sgu da så langt fra utilstrækkelig. Jeg gik rundt og grinede ad mig selv: "Hvad er meningen at begive dig ud på sådan et sidespor og sammenligne dig med raske, det hører ingen steder hjemme."
Jeg havde betinget mig en betænkningstid på en uges tid eller deromkring. Så tog jeg derned en lille uge efter og sagde, at jeg var meget glad for, at de havde tilbudt mig det job, men jeg ville gerne takke nej, for den mængde kræfter jeg har, ville jeg gerne bruge på noget andet. 

Det er da også fair enough.

Det er i hvert fald fair overfor mig selv, at jeg ikke stiller større forventninger til noget, som jeg i bund og grund godt ved, at jeg ikke kan. Også overfor dem at melde klart ud, at jeg ikke føler, at jeg kan honorere de indirekte krav, som de stiller til mig. Også at jeg melder klart fra, inden at det kommer så langt, så vi skal tage op til overvejelse om, hvad pokker det egentlig er for noget, det her. 

Det er også godt, at det er noget, du er blevet tilbudt, og noget du skal tage stilling til. Ikke noget du selv har bedt om og ikke kan.

Det korte og det lange er her i vores lille sluttede kreds, at jeg kan tillade mig at sige, at jeg langt hen ad vejen føler mig utroligt privilegeret med utroligt mange ting. 
Jeg frygter ikke så meget, og jeg er glad og tilfreds med det liv, jeg lever, og et eller andet sted føler jeg mig privilegeret ved, at jeg er i en livssituation, hvor det gør det muligt for mig at beskæftige mig med det, jeg har lyst til.


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

Jeg har været det i en meget kort periode. Jeg har også været med til opstart af selvhjælpsgrupper i Igang-sætter-gruppen. Jeg er trådt ud af det hele i Scleroseforeningen. Jeg er stadigvæk medlem, men læser kun sjældent bladet og deltager ikke i nogen aktiviteter i foreningen, for jeg har mere lyst til at beskæftige mig med andre ting. F.eks. har jeg været medlem af en handicap- idrætsklub på et tidspunkt, hvor der var andre handicappede og primært børn. Da jeg startede, kunne jeg tage ned på stadion og træne med de børn i nogle timer. Det fik jeg væsentligt mere ud af at gøre end at tage i Scleroseforeningen. Der var livsvilje, gåpåmod og entusiasme på trods af, at de børn var væsentlig mere handicappede end scleroseramte er. Det er børn, som har en fremtid foran sig, som virkelig er problematisk.

Det ved de ikke endnu.

Det ved de gudskelov ikke. De så glade og søde, så kærlige. De er bare så enormt dejlige. De giver så meget til andre. 

	_______________________

Samtalen med Jens sluttede med erfaringer om det at være syg og det at have en sygdom. 

Følgeinterview ca. 10 år senere i 2008:
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 går væsentligt dårligere sygdomsmæssigt end dengang, og er i dag kørestolsbruger permanent.
3 til 4 gange om dagen kommer der hjemmehjælp, og 1 gang om ugen kommer en fysioterapeut for at behandle musklerne. 
Hver anden måned kommer en fodterapeut og giver pedicure, så:
”Ind imellem føles mit hjem som Trutterød Banegård”.
For seks måneder siden tog respondenten på Haslev Sclerosehospital i 4 mdr. til genoptræning. 
Når andre sclerosepatienter nærmest ynker sig selv og ser sig selv i en håbløs situation i stedet for at kæmpe for et godt liv, kan han få lyst til ”at fare op under loftet”.
Ser sig selv som meget privilegeret og er lykkelig for ikke at bo et sted, hvor der er borgerkrig og risikere at miste både arme og ben, ja, selve livet.
Er meget bevidst om sig selv både fysisk og psykisk og

 vil ses på som et menneske
  




