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	”jeg havde aldrig tænkt mig selv som én, der havde sclerose”

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

Da jeg fik diagnosen havde jeg været ansat som jurist ved domstolene i en årrække og to måneder senere fyldte jeg 50 år.

Hvad var de første symptomer på sygdommen?

Bagudrettet kan jeg se: vandladningsproblemer, træthed, gangbesvær, påvirkelig af stress i overdreven stor grad. Jeg troede selv, at det var depressivt eller psykosomatisk. Lægen havde tidligere, efter grundige undersøgelser og samtaler, fortalt mig, at jeg ikke var psykotisk, men eventuelt overanstrengt.
Når man har tre børn og fuldtidsarbejde, så er det ikke så mærkeligt, at man bliver overtræt, og ikke nogen grund til at tro, at man er syg. Alle de andre er jo også trætte. 
Det var først et halvt år før, jeg kom på hospitalet, at jeg var begyndt at gå dårligt. Jeg tænkte ikke meget over det, for jeg havde været faldet og forstuvet det ene ben. Med en bakke og en rygsæk var jeg faldet ned ad en trappe. Det var det højre ben. Et halvt år senere begyndte jeg at halte på det venstre ben, men jeg tænkte, at det var blevet overanstrengt på grund af det andet. Jeg gik op til min læge, som efter en undersøgelse syntes, at jeg skulle til en neurolog.

Hvem bestemte, at du opsøgte læge?

Min mand sagde, at han ville bestille tid til læge for mig, hvis jeg ikke selv gjorde det. Grunden, han gav mig, var, at jeg var begyndt at gå elendigt. Det, jeg selv så, var, at jeg var blevet helt umuligt træt. Det, synes jeg, var ikke grund til at gå til læge. Jeg opsøgte selv lægen. 
Svaret er altså, at det var min mand, der fik mig til det, men at det for så vidt var min egen bestemmelse. Hvis han havde bestilt tiden, havde jeg nægtet at opsøge lægen. Jeg havde ikke tid og ville ikke forstyrre den travle læge med noget "pjat".


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

Jeg fik diagnosen på hospitalet. Jeg blev skannet og fik taget rygmarvsprøve. Jeg var meget tilfreds med den måde, man gav mig diagnosen på.

Hvordan reagerede du?

Jeg reagerede med overraskelse, nærmest chok. Senere kom der depression blandet med lettelse over ikke at være skør.

Hvad følte du? 

Jeg følte mig elendigt til mode og rådvild. Det var midt i sommerferien, og "alle" var bortrejst. Socialforvaltningen, læge, fysioterapeut. Arbejde, planlagt(e) ferierejse(r) - alt sejlede for mig.
Jeg fik at vide, at der var en scleroseforening, men da jeg ringede til kontaktpersonen, hvor jeg bor, var han blevet meget syg (og er nu død). 
Jeg følte mig meget ensom.
Jeg var virkelig forbavset over at få at vide, at jeg havde sclerose. Min egen læge fik også et helt chok, da jeg kom tilbage med resultatet fra hospitalet. Det havde hun slet ikke regnet med. Hun havde ikke drømt om, at det kunne være sclerose. Jeg så mig selv sidde i en kørestol, som det hedder. Jeg havde aldrig tænkt mig selv som én, der havde sclerose. 

Du kendte ikke nogen, der havde sclerose?

Nej, og jeg havde aldrig tænkt på det, for jeg vidste, at man får sclerose, når man er mellem 20 og 40 år, og jeg var næsten 50, så jeg havde aldrig drømt om det. Det var derfor godt at opdage, at man godt kan gå rundt og se nogenlunde normal ud, selvom man har sclerose. Det er meget godt at finde ud af. (Ha, ha.)
Det viser sig også, at folk kan lide af mange forskellige sygdomme, uden at man kan se det på dem. Det kan jo godt være, at de lider af noget alvorligt. Der er ikke så mange, der dør med et slag, men at man måske har haft det elendigt igennem ti år.
Jeg tror, at alle, der får en alvorlig sygdom, nærmest får et chok, og må 20 - 30 år fremover se en lang nedadgående tendens. Det er ikke så morsomt at tænke på.



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

Mine nærmeste omgivelser: mand, 3 børn og venner (mine forældre og svigerforældre er alle døde) reagerede lige som jeg selv med forskrækkelse, men alle meget hjælpsomt.
Menneskene viste sig at være, som de altid har været: de varme og nære blev endnu varmere og nære, og de kølige og afstandtagende endnu fjernere.

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

For at leve så "normalt" som muligt hørte jeg op med at arbejde. Nu forsøger jeg at leve med den præsente usikkerhed, og i baghovedet har jeg devisen: 
  Giv mig en blomst, mens jeg lever. Dem, jeg holder af, og det, jeg kan 
  lide at opleve, vil jeg glæde mig ved nu og vise omgivelserne den glæde.

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

Jeg er "kvalificeret svagelighedspensionist" i kraft af mit tidligere erhverv og førtidspensionist. 
Økonomisk har jeg det bedre end før: Jeg har "fået" en erstatning fra en forsikring, jeg tegnede i 1989, mens jeg roligt kunne skrive under på, at jeg ikke led af nogen sygdom. Jeg har fået min opsparing fra Lønmodtagernes Garantifond, og jeg fik pension med tilbagevirkende kraft fra ansøgningsdagen: den 1. i ansøgningsmåneden. Jeg har invalidebil, og jeg får gratis fysioterapi.
Jeg har også brugt mange penge, som jeg ikke tidligere ville have brugt, bl.a. til rejser, familie- og vennefester, teater, højskole, koncerter og andre gode oplevelser, jeg ellers ville have udskudt til "når vi engang får råd".

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

Selvom vi har haft det svært med min sygdom, er der ikke sket nogen rollefordeling.

Hvordan forløber din dagligdag?

Min dagligdag forløber så enkelt som muligt. Jeg overlader mest muligt af det praktiske til andre og betaler mig fra en del af det. Jeg hører meget musik, læser, går helst to gange daglig og hviler meget.
Jeg har læst om det bevidste i Ole Vedfeldt's: "Bevidsthed". Ja, i det hele taget læst meget. Thomas Mann's: "Troldomsbjerget", og Marianne Davidsen-Nielsen om selvhjælpsgrupper og mange andre. Jeg syntes, at det var spændende at finde ud af lidt mere om mig selv.

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

Jeg har i mange år sørget for at leve sundt både ved at bevæge mig og med kosten. Bevidst ændring af andre vaner er sket i og med arbejdsophør.
Jeg har gået på et hukommelseskursus for hjerneskaderamte. Vi var tre med forskellige sygdomme.

Hører sclerose under kategorien hjerneskadede?

Ja, men det var et forsøg, som min neuropsykolog spurgte, om jeg ville deltage i. I virkeligheden hørte jeg alligevel ikke under der. Det er mest folk med hjerneblødning, som er en mere stationær tilstand, hvor min sygdom er progredierende, men det var et forsøg, som jeg deltog i, fordi jeg sagde ja. Det var godt, for det handlede om det, der trætter hjernen og om at finde nye veje, om at forenkle det vi ikke kan overskue. Man lærte om sig selv, men også om de andre. Jeg tror, at vi gik seks gange á to - tre timers varighed. 
Der lærte jeg også forskellige tricks, som at ens tøj ikke skal ligge i bunker. Vi skal vide, lige hvor det ligger; at man har orden i tingene. En orden man selvfølgelig selv finder ud af.

Men det har vel ikke noget med sygdommen at gøre?

Jo, hvis man roder det hele sammen, kan man ikke finde noget. Jo mere uorden man har, jo mere rodet bliver det i ens hoved. Det er for at holde overblik. Lige som at føre dagbog for ikke at påtage sig for meget, for det kan man ikke overskue. Hvis man påtager sig for meget, bliver man træt. Der er også nogle, der har sclerose, der klager over, at de har svært ved at huske.
Jeg går til fysioterapi i Skodsborg hver fredag, og så går jeg til handicapridning med fysioterapi hver mandag. I starten slog det mig helt ud resten af dagen, bare det at finde vejen og lære de andre at kende, men det går meget bedre nu, og jeg er meget glad for det. Sådan er det, hver gang jeg skal noget nyt, men det er nok mere nervebetonet, og sygdommen, som forstærker det.
Jeg har også været på Haslev, hvor jeg også fik fysioterapi mindst 3/4 time hver dag: en halv time om morgenen og senere individuel behandling, hvor man først var blevet undersøgt. Man havde en bestemt fysioterapeut, der fandt ud af, hvad hver enkelt havde brug for. Det var enormt godt, at det var så individuelt, og at man ikke skulle overanstrenge sig. Hvis jeg overanstrenger mig fysisk set, får jeg snurren og muskelsammentrækninger. Jeg skulle gå en tur, for jeg kan godt gå, og hun skulle se, hvor langt jeg kunne gå. Så sagde hun, at jeg ikke skulle gå og snakke samtidigt. Jeg skulle kun interessere mig for én ting ad gangen. Det er jo også rigtigt.
Jeg fandt ud af noget efterhånden, mens jeg var dernede, som jeg ikke vidste i forvejen, og som har noget med sclerosen at gøre: jeg har længe haft det sådan, at hvis jeg f.eks. sammen med andre i familien handlede i et stormagasin og skulle købe 10.000 ting, så følte jeg mig helt skør i bolden. Jeg lærte, at skulle gå alene ud at handle og koncentrere mig om det, jeg skulle købe. For at få overblik og at forenkle. Man ved ikke, hvor i hjernen det foregår, men hvis man overanstrenger noget i hjernen, eller bruger nogle andre baner for at klare det, så trætter det én unødigt. 
Jeg opholdt mig på Haslev i seks uger og lagde mærke til noget lidt uhyggeligt eller interessant: de første fjorten dage var det nyt, og de næste fjorten dage føler man, at sådan skal det være altid. Man indretter sig i en rutine, hvor man lærer de forskellige at kende og synes, at nogle er flinke, og andre kan man ikke holde ud. Man laver nogle mønstre, og der bliver dannet nogle kliker. Der spilles et spil, hvor man tænker, hvis nu der kommer en læge: "Han har ikke set mig". De sidste fjorten dage tænker man: "Er der kun fjorten dage til, jeg skal hjem". Når man så tænker på dem, der opholder sig i årevis på en institution. Det er det "Trolddoms-bjerget" drejer sig om. Jeg læste den lige før, jeg skulle til Haslev, og jeg synes, at det er fantastisk godt beskrevet.
Man aner ikke, hvad der fistrer rundt i vores krop. Man hører mange frygtelige historier, og det ser man også på Haslev. Sygdommen kan jo ramme forskelligt, og på den måde kan det være uhyggeligt at komme dér. Jeg havde, inden jeg kom derned, talt med en psykolog, som jeg selv fast konsulterede, og han sagde: 
"Du er dig selv, og de er sig selv. Du skal tænke på, at du har din sygdom, og de har deres sygdom."
Han gav mig altså nogle råd om, at jeg skulle holde afstand. Det var jeg glad for, for hvis jeg havde troet, at jeg ville have det sådan om 5 år, var jeg blevet bange. Det er jo en skræmmende sygdom. Derfor kan man da godt tænke, at hvis jeg har det sådan om et år, så vil jeg hellere være væk. Der var mange, der var meget syge. Det kan godt virke skræmmende.
Det gør det også, hvis man kommer ind på en kræftafdeling. Man får et helt chok. Det er en ny usikkerhed, der kommer ind i ens liv. Sådan er det med alle alvorlige sygdomme, tror jeg. Man vil gerne fornægte det, men det kan man bare ikke. Ikke med vores sygdom. Derfor er det godt at tale med andre.




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

Positivt virker børn, ægtefælle, øvrige familie, venner og tidligere kolleger samt nye bekendtskaber. Negativt virker mennesker, der svælger i sygdomssnak.

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

Jeg betragter min sygdom som et ukendt og hemmeligt undergravende fremmedlegeme.


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

Årsagen til min sygdom, forestiller jeg mig, kan være, at jeg som barn i flere år blev behandlet med meget kraftige indsprøjtninger af "støv"-"fugt"-mikrober, fordi jeg var overfølsom overfor støv og fugt samt fjer og uld og havde astma. Specialisten, der gav mig indsprøjtningerne, var dr. med. Egon Bruhn ved Svanemølleapoteket, Bredgade. Ingen læger har haft tid til at høre min hjemmelavede forklaring, der helt står for min egen regning.

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

Jeg har undret mig over at blive ramt af dissemineret sclerose, som ingen i min familie eller nære omkreds lider af.

Hvilke forventninger har du til attak-reducerende medicin?

For andre godt nok. For mig selv: ingen.

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

Før jeg fik diagnosen, gik jeg til flere mere eller mindre alternative behandlere. På et tidspunkt gik jeg til drømmeanalyse. Det gik jeg meget op i. 





Får du alternativ medicin?
- hvis JA: Hvilken?

Efter jeg fik diagnosen, har jeg i kort tid brugt "olie"kapsler, men i øvrigt har jeg kun opsøgt "autoriseret" behandling.
Jeg tror ikke på alternativ medicin. Kun på, at det koster en masse penge og kan give håb: placeboeffekt.
Jeg har købt og læst den svenske bog: "Från MS-diagnos till bättre hälsa", hvor det bliver foreslået at få udskiftet sine amalganplomber. Kost og kosttilskud er det andet forslag og psykoterapi. Behandlingen som sådan kan jeg ikke sige så meget imod, men det provokerede mig lidt, at de nu kunne danse rundt efter ikke at have kunnet noget. Samtidig mentes det, at årsagen til sygdommen var for megen pligtfølelse. Det har jeg også lidt af, og det kan så give følelsen af, at det er ens egen skyld og tanken om, hvorfor man har været så dum. Det kan ikke bruges til ret meget. 
Jeg har talt med min tandlæge om at få udskiftet mine amalganplomber, men han synes, at det er noget pjat, og i det hele taget penge ud af lommen, men 
der er nu nok noget om det med faren ved kviksølv.

Hvordan er dit forhold til alternative behandlere?

Jeg er skeptisk over for alternative behandlere som helhed, men jeg har truffet flere, som jeg havde meget udbytte af at være sammen med. Jeg tror ikke på helbredelse ved alternativ behandling, men nok på at nogle af de alternative behandlere kan hjælpe én til større livsglæde.

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

Jeg er blevet behandlet meget fint og med stor respekt - altså som ligeværdig 
person - af læge, neurolog, neuropsykolog m.v. Også da neurologen på hospitalet stillede diagnosen.

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

Jeg har været i forbindelse med offentlige myndigheder, da jeg søgte pension og bil. Det var problematisk.
I kommunen havde sagsbehandleren aldrig tid og tog ikke telefonen. Jeg var ikke klar over, at der var bestemte tidspunkter til at sætte sig i forbindelse med en sagsbehandler, og at det skulle vise sig umuligt at få lagt telefonbesked.
Jeg brød mig ikke om, at man i min kommune, hvor jeg selv beklædte et offentlig erhverv og kendte mange af borgerne fra deres "sorte": svage side, der skulle "klædes af". Jeg opdagede med gru, hvordan det er at stå som en sølle ansøger mellem mennesker, der søgte bistandshjælp, og hvad ved jeg. Det var heller ikke opløftende at opdage klimaskiftet, når det viste sig, at min sygdom og mine indtægtsforhold var "guldrandede" papirer, dvs. at jeg ikke var simultant og faktisk var aflønnet, også som pensionist, bedre end sagsbehandleren. 
I mit tidligere arbejde havde jeg været i en samarbejdskreds, hvor jeg havde oplevet sagsbehandlerne, når jeg sad oppe på skranken. Der havde jeg oplevet sagsbehandlerne oppefra og nedefter, og der hjalp de mig i de forskellige sager. Da jeg så selv kom, ville jeg netop ikke komme som "en eller anden dame", men meldte jeg mig bare og ventede i forkontoret sammen med andre borgere. 
Jeg havde sendt et brev på forhånd, hvor også min diagnose stod, og da jeg kom ind, kunne sagsbehandleren ikke finde det. Jeg spurgte så, om jeg skulle gå hjem og hente det, og der blev svaret ja, hvis jeg kunne være tilbage om fem minutter. Det gjorde jeg, og hun blev helt kridhvid i hovedet, da hun så, at det drejede sig om sclerose. Jeg følte, hvordan jeg røg op i systemet. Det brød jeg mig ikke ret meget om. Jeg var blevet antaget for at være én af de sædvanlige bistandsklienter, hvilket jeg selv syntes, var helt i orden, for der skal ikke gøres forskel på folk, men det bliver der. Jeg var begyndt at arbejde igen, og havde taget fri en times tid for at møde i kommunen, så jeg blev vred, men det nyttede jo ikke rigtig noget. 
Jeg har talt med andre, som også havde henvendt sig til kommunen på grund af sygdom, og de havde samme slags problemer, f.eks. at telefoner ikke blev taget.
Socialt set har jeg været meget forarget, selvom, som du siger, at det burde jeg have vidst med min uddannelse, men jeg vidste ikke, at jeg i den situation følte mig så sårbar. 
I Amtet fik jeg derimod en meget korrekt behandling, hvor de bl.a. sendte mig kopier af deres breve. De har nok fået at vide, at jeg var en værre kværulant. (Ha, ha.)
Behandlingen i amtet var i modsætning til i kommunen helt igennem kvalificeret. Medarbejderen dér gav sig endda tid til at forklare mig proceduren og sendte mig breve med bekræftelse på telefonsamtale og tidspunkt for, hvornår 
min sag kunne forventes afgjort.
Jeg blev bevilget hjemmehjælp uden ansøgning. Jeg blev imidlertid næsten hele tiden ringet op om aflysning, og til sidst meddelte man mig ved personligt fremmøde, at hjemmehjælp blev afskaffet for personer som mig, der har en ægtefælle, der kan gøre rent. 
Det var jeg nu ikke så ked af. Først kom der én, der var enorm dygtig. Så kom der en hel masse vikarer, og deriblandt en "overklassefrue", der ikke kunne se, at det var nødvendigt, at jeg fik hjælp. Da jeg fortalte, at jeg havde sclerose, blev hun helt forlegen. Det var selvfølgelig på grund af dårlig kommunikation i kommunen, og at hun var vikar. Til sidst kom der én, som var smadder sød. Hun var mor til fem drenge.
Men jeg følte mig lidt umyndiggjort, for det var helt klart, at man bliver vurderet, om man nu er så syg, så det var ikke rigtig noget for mig. Det var lidt som overvågning. Jeg var ved selv at opsige det, for det var lidt af en belastning, men så sagde de det selv op.
Jeg fik bevilget stol og skråplade til udhuset ved hjælp af ergoterapeuten, som er eminent tiltalende her i kommunen.
Om de muligheder man i øvrigt har, fik jeg mange gode råd på Haslev sclerosehospital, hvor jeg var indlagt som nydiagnosticeret godt et halvt år efter, diagnosen var meddelt mig. Det havde mere gennemslagskraft, når ergoterapeuten ringede til kommunen, end når jeg selv gjorde det.
Om løn og pension fik jeg i øvrigt megen fin hjælp og gode råd gennem min fagforening, Danmarks Jurist- og Økonomiforbund.
Jeg havde ikke så meget brug for hjælp til alt dét fra Scleroseforeningen, men jeg klarede det. Måske var det en hjælp for mig at være uddannet jurist.

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

Jo, jeg bliver betragtet anderledes, fordi jeg har sclerose. Børn kan spørge mig, hvorfor jeg går "sådan", mens voksne, der kender mig, ikke behøver at spørge, fordi jeg hyldet princippet om åbenhed. Det har lettet meget, for mange, der bare hørte rygterne fra andre, har været usikre og forskrækkede.
Åbenhed har faktisk betydet mere respekt fra andres side, men der er et vekselforløb som med alting. Når jeg viser andre den tillid at være åben, får jeg varme tilbage. Jeg har lært, at det rent ud sagt bedst kan betale sig at regne med, at andre er varme og venlige mennesker. Tre ud af fire uafhængigt af rang og stand tilbagereagerer med varme og venlighed. Sådan har det vel altid været, men jeg er langt mere bevidst om det i dag end før og bliver heller ikke så skuffet og såret, hvis tilbagemelding udebliver. Det kan jo skyldes andres ængstelse eller eventuelt sygdom?

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

Sclerose er, er jeg bange for, en civilisationssygdom, der er kommet for at blive ligesom cancer og aids.
Mit svar er: desværre nej.



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

Jeg er kortsigtet, når jeg ser på min fremtid. Der er sket store forandringer i mit liv de sidste fem år, når jeg ser tilbage. Dengang bevægede jeg mig også korporligt, men var alligevel i en afstukket bane. Når jeg ser fem år frem, ser jeg ligevægt og en affinden sig med forholdene, og mit håb er at blive vis. Jeg ønsker at nyde lediggangen, at få livgivende impulser udefra og at give af den livsvisdom, livet med sclerosen rummer.
Af en eller anden overtroisk grund tror jeg, at jeg om ti år er væk, men heldigvis véd jeg intet om det. Hvis man forud kendte dødstidspunktet, ville livet da være uudholdeligt. Om ti år er jeg forhåbentlig blevet bedstemor, og måske kan jeg oven i købet passe nogle søde små en gang imellem.

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

Jeg ville gerne til en psykolog, men fik at vide, at der var meget lang ventetid i Scleroseforeningen, men jeg blev henvist til en privatpraktiserende krisepsykolog, som jeg selv skulle betale. Scleroseforeningen sendte mig en masse skriftligt materiale og gav mig kontakt til Marianne Rasmussen, så jeg kunne blive optaget i en selvhjælpsgruppe. 
Jeg fik kontakt til en dygtig psykolog og fysioterapeut og går nu i en anden selvhjælpsgruppe end den, jeg først blev optaget i. Jeg var ikke glad for at være der og tænkte på helt at holde op. 
Man ændrer sig totalt fra man får diagnosen, hvor man er i en choktilstand, og så til et år efter. Det var ret deprimerende, og der var så mange ting, der skulle ordnes. Der skulle søges førtidspension og dit og dat. Familien skulle informeres, og hvor slemt var det så? I det hele taget var der så meget.
I den første gruppe, jeg var i, var vi alle sammen nydiagnostiserede. Vi var alle sammen i kaos, tror jeg nok. Der var utroligt mange søde mennesker, og jeg fik også mange gode råd. 

Så foreslog Marianne, at jeg kunne komme i den selvhjælpsgruppe, som hun var i, og der er jeg glad for at være.
Vi taler da om sygdom i gruppen, men vi taler så sandelig da også om alt muligt andet. Jeg tænkte fra starten, at jeg ville give det tre til fire gange.  Hvis det så ikke var noget, ville jeg holde op, men jeg er udmærket tilfreds med at være der. 
I den gruppe, jeg er i nu, er de andre på min alder. 
Nogle i min gruppe har deltaget i en radioudsendelse, der handlede om sclerose. Den synes jeg var god. En af dem fortalte, at han kunne godt lide at snitte i træ. Til ingen verdens nytte? Jo, til stor glæde for sig selv. 
Jeg var glad for det, han sagde. Det gav mig noget. Ligesom en anden, der er læge, fortalte, at hun havde haft sygdommen i masser af år, da hun fik at vide, at hun havde sygdommen. Jeg havde selv følt mig torskedum, at jeg ikke havde tænkt, at jeg havde sclerose, men når selv en læge ikke havde regnet det ud, var det åbenbart svært selv at regne det ud.

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 er gået lidt ned ad bakke siden dengang. Det har været nødvendigt at tage en rollator i anvendelse. 
Er DH-medlem af Hovedstadsregionens Sociale Nævn, hvor der behandles klagesager over kommunale afgørelser om handicapbiler og andre hjælpemidler, økonomiske støtte og lignende til handicappede og til familier med handicap-pede børn m.v. Der er møder ca. 10 gange årligt. Før møderne får man sendt mødematerialet, som kræver meget læsning og forarbejde. Det er engagerende og lærerigt.  
Er også suppleant i Fredensborg Kommunes Handicapråd og DH medlem af det lokale beskæftigelsesråd (LBR) i Fredensborg. Der har man fået lavet en stor undersøgelse af handicappede og beskæftigelse.
Nævnte medlemskaber bunder i et bestyrelsesmedlemskab (scleroseforeningen) af DH-Fredensborg. Medlemsskaberne kræver deltagelse i en del kurser og temadage. Det er interessant og samfundsmæssigt relevant.
Havde sidste år et ophold på Sclerosecenter Haslev, hvor hun mødte, sociologen Laila Launsøe, der siden midt i 1990’erne har forsket i Alternative Helbredelsesmetoder og som stadig tester forskellige alternative helbredelses-metoders anvendelighed.
I ”fritiden” besøges kunstmuseer, teatre, biografer m.v. De steder er der meget forskel på tilgængeligheden, og det kan mærkes, når man selv er blevet en af de handicappede
Et håb, for ca. 10 år siden om at blive bedstemoder, er indenfor de sidste par år blevet til virkelighed hele 2 gange, hvor det den ene gang blev til tvillinger.

