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Interview

 Jeg 
 vågner
hver 
 morgen
 fængsel
med følelsen af, at jeg er i

Heidi Har sclerose
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Som 29-årig fik Heidi Ankersen sclerose og byttede ufrivilligt drømmejobbet og en 
aktiv hverdag ud med kørestol og daglige smerter. Hun mistede modet og fandt 
det igen. Droppede medicinen og begyndte at kæmpe. I dag kan hun gå og holder 
sclerosen i skak med gåpåmod, yoga og kærlig støtte.

 Velplejet. storsmilende. sclero-
seramt. 43-årige Heidi anker-
sen ser frisk ud. Hvis man ikke 
ved det, gætter man ikke, at 

hun har sclerose, og at hun for tre måne-
der siden lå passivt hen i sin seng, fængs-
let i sin egen krop.
for 14 år siden havde Heidi bestemt ikke 
tid til at være syg. Hun var 29, chef i Ma-
tas og bonusmor til to. Hun dyrkede mo-
tion, gik på arbejde og havde aldrig haft 
en sygedag. at hun ikke havde kunnet 
se tallene på kasseapparatet det sidste 
stykke tid, slog hun hen som stress. Men 
da familien tog på ferie, besvimede Heidi 
pludselig og slog hovedet. da hun vågne-
de, kunne hun ikke bevæge venstre side. i 
et halvt år prøvede lægerne at finde ud af, 
hvad hun fejlede. Var det en hjerneblød-
ning? Var det en blodprop? Var det en di-
skusprolaps? det var sclerose.
– de forklarede, at det er en sygdom, der 
per definition altid går ned ad bakke, så 
det kunne kun blive værre. Jeg forstod 
det simpelthen ikke. Jeg er 29 år, hvad 
siger du til mig? Jeg har to fantastiske 
stedbørn, som jeg elsker som mine egne. 
og jeg er karrierekvinde. Jeg elsker mit 
arbejde. Jeg elskede mit arbejde. Jeg 
VaR Matas-dulle og helsenørd. så det var 
forfærdeligt at få den besked.
Heidi kom i kørestol, og kommunen kom 

ind over og hjalp hende med at søge 
førtidspension. arbejde var udelukket. 
Hendes venstre side fungerede ikke, hun 
var blind på højre øje, havde nedsat syn 
på venstre og var konstant træt. de før-
ste to år af sygdommen foregik i kørestol 
til og fra læger, til og fra speciallæger, til 
og fra kommunen.

NEJ TIL MEDICINEN
– Jeg fik masser af sclerosemedicin. det 
blev ikke bedre. det blev, som de havde 
sagt, værre og værre. Jeg har haft 37 attak-
ker igennem årene. det vil sige 37 angreb i 
mit centralnervesystem. og hver gang har 
det taget noget – enten af min førlighed 
eller af min kognitive formåen. de fleste 
gange er det heldigvis kommet tilbage. 
enten i en anden form eller i samme form.
følgerne af det første store attak er der 
stadig. Heidi har det konstant, som om 
en flammekaster kører op og ned ad 
hendes sovende venstre side. i starten 
fik hun medicin mod nervesmerterne, 
men medicinen gjorde hende dårligere 
og dårligere, tykkere og tykkere, og hun 
mistede livsmodet. så i 2004 besluttede 
hun at finde en anden måde at tackle 
sygdommen på.
– Jeg fik et kæmpestort attak, og en 
ergoterapeut kom ind til mig på Riget, 
hvor jeg var indlagt, og sagde, at de ville 
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20-40 år.➝
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finde en elektrisk kørestol til mig, og så 
skulle vi finde en anden lejlighed. Da brød 
min verden sammen. Det ville jeg ikke. 
Så jeg kontaktede min fysioterapeut og 
spurgte: ”Kan jeg komme op at gå igen?”. 
Han sagde: ”Ja, hvis du vil.” Det ville jeg. Og 
så kæmpede jeg i to år. Stoppede med al 
sclerosemedicin og gik den alternative vej.
I år har Heidi 10-årsjubilæum uden medi-
cin. Og selv om mange scleroseramte har 
stor gavn af medicinen, fordi den dæmper 
attakkerne, har den nogle bivirkninger, 
som Heidi ikke kunne leve med. Men det 
har krævet mod at takke nej til medicinen.
– Jeg ved jo ikke, om det bare er ”ærger-
ligt” om 10 år, fordi jeg ikke har taget det. 
Det værste, der kan ske, er, at sclerosen 
tager min hjerne. Tænk, hvis min empati 
forsvandt. Eller evnen til at interagere. 
Hvis jeg mistede de ting, så tror jeg ikke, 
jeg ville have lyst til at leve. Det må være 
helt forfærdeligt.

Farvel drømme
Det var ikke kun sclerosemedicinen, der 
skulle siges farvel til. Også 29-årige Heidis 
drømme blev umulige.
– Noget af det sværeste var at erkende, at 
vi ingen muligheder havde for at få vores 
egen butik. Det var vores store drøm at få 
vores eget, for både Jan og jeg var vilde 
med at stå i butik. Det krævede nosser at 
glemme, at min drøm var brast, og så prøve 
at få et godt liv alligevel. Jeg sorterede dem 
fra, der tog min energi. Blandt andet noget 
af min familie. Og så samlede jeg alle dem, 
der kunne hjælpe mig, dem, der elskede 
mig for den, jeg nu var blevet, dem, der lyt-
tede, når jeg sagde: ”Jeg skal nok få et godt 
liv, I skal bare være der for mig.”

OM SclerOSe
Hver dag får to mennesker i Danmark 
konstateret sclerose. To ud af tre er 
kvinder. Multipelsclerose er en kronisk 
sygdom, der angriber centralnerve- 
systemet. Sygdommen viser sig i form 
af attakker (sygdomsangreb), hvor 
man oplever symptomer som følefor-
styrrelser, synsproblemer, lammelser 
eller hukommelsesbesvær. Det er 
umuligt at forudsige sygdomsforløbet. 
 KIlDE: SclErOSEfOrENINgEN

” DeT værSTe, Der kan Ske, er,  
aT ScleroSen Tager Min Hjerne. 

Tænk, HviS Min eMpaTi forSvanDT. 
eller evnen Til aT inTeragere. 

Hvis jeg mistede de ting,  
så tror jeg ikke, jeg ville 

Have lyst til at leve

➝
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Samtidig med at Heidi skiftede ud i sin 
vennekreds, erstattede hun medicinen 
med kosttilskud, sund kost, fysioterapi og 
yoga. Hun betaler selv. Men det er penge 
godt givet ud, for i dag kan hun gå.
– Jeg kan ikke gå langt. Nogle perioder 
kan jeg gå to kilometer, andre perioder 
kan jeg slet ikke gå. Jeg har altid en rolla-
tor eller el-scooter klar til de dage, jeg ikke 
kan. Det er en pris, jeg gerne betaler for 
at være ude i livet, for ellers kan jeg ikke 
være derude. Det er hårdt nogle gange, 
men jeg vil ikke kun sidde i min lejlighed. 
Mine nærmeste er helt med på, at der er 
nogle dage, jeg er i kørestol. For sådan er 
mit liv. Det kan være, jeg har haft en rigtig 
sjov aften og har givet alt. Næste morgen 
er jeg så helt smadret, fordi min krop er 
træt, og alle systemerne er kukkuk.
Men selv om Heidi skal samle al sin energi 
for at være ”på” og bruge dage på at kom-
me sig, vil hun ikke undvære det.
– Det giver mig livsglæde, og jeg føler, at 
jeg kan give noget tilbage til dem, som 
altid bærer mig. Min familie og mine ven-

ner. Så selv om min krop begrænser mig, 
føler jeg, at den, jeg er, prøver at finde 
veje til at være den, jeg gerne ville have 
været. Eller den, jeg indimellem gerne vil 
have lov til at mærke, jeg stadig er.

at give igen
Ud over de uforudsigelige attakker dø-
jer Heidi også med træthed og spasmer. 
Om natten bruger hun sovemedicin til at 
få kroppen ned i gear, om dagen bruger 
hun yoga.
– Min dag starter altid klokken seks, hvor 
jeg vågner og ligner en reje, fordi jeg har 
haft så mange spasmer i løbet af natten, 
som får mig til at krympe sammen. Så 
hver morgen skal jeg rette mig ud for at 
kunne tisse. Det gør jeg med yoga en ti-
mes tid. Hver evig eneste dag, ligegyldigt 
hvordan jeg har det. Hvis jeg ikke gør det, 
så bliver jeg liggende. Og det kan jeg ikke, 
for jeg har hunde og venner og aftaler.
Og så har hun en blog, der har en solid 

læserskare. Her kan hun føle sig nyttig, 
selv om hun ikke kan arbejde. Og det er 
ikke kun på bloggen, hun deler ud af sin 
viden. Heidi er frivillig på Herlev Hospital i 
LGFB (look good, feel better), som er skøn-
hedsbranchens støtte til kvinder med 
kræft. Her lærer hun kræftramte kvinder 
at lægge makeup og pleje deres hud.
– Jeg er lagt ned to dage efter arrange-
mentet, men at se kvinderne få lys i øj-
nene, når vi guider dem tilbage til det at 
bruge makeup, tegne øjenbryn op, læg-
ge en øjenskygge, der fremhæver øjets 
farve, og giver dem kysselæber – dét er 
livgivende for mig. Det er altid planlagt, 
så det kan lade sig gøre. Jan fragter mig 
til og fra hospitalet og tager sig af hunde 
og hushold i dagene efter.
Det kan tage hårdt på forholdet, når den 
ene bliver syg, men Heidis mand har holdt 
ved. Han er gået all-in dér, hvor Heidi ikke 
længere kan.
– Jeg kan ikke handle ind mere. Der er alt 
for mange synsindtryk og påvirkninger, 
så jeg får kvalme. Så min mand handler 

alt ind, og så laver jeg mad. Det sætter jeg 
en stor ære i, for han gør så meget for mig. 
Vi har været sammen i 22 år. Han har både 
været der, når jeg har været frisk og livs-
glad, og frisk og livsduelig med en skrog-
krop. Han vasker op, han rydder op, han 
støvsuger, han gør alt. Så det, jeg kan give 
tilbage med, er at kysse ham, og jeg kan 
være der for mine bonusbørn, og vores 
barnebarn. Jeg er den, der husker fødsels-
dage, ringer, snakker og hygger.

Mistet sig selv
Heidi har lært ikke at skælde sin krop ud, 
når den ikke kan, hvad hun vil, men det 
kan være udfordrende at holde modet 
oppe med en sygdom, der ifølge lægerne 
kun bliver værre.
– Jeg er god til at være taknemlig for det, 
jeg har. Jeg bor godt, jeg er elsket, jeg har 
min mand, der har givet mig børn, jeg ikke 
selv kan få, jeg har et barnebarn, jeg har 
veninder og en dejlig far. Det er taknem-

ligheden, der holder det kørende, når jeg 
har de dumme dage, hvor det er meget 
svært at holde modet oppe. Som sidste år, 
hvor jeg havde et langvarigt attak og sam-
tidig havde hold i ryggen i fire måneder. 
Det er noget af det værste, jeg har ople-
vet. Dér var jeg ved at miste mig selv.
– Fordi jeg vågner hver morgen med fø-
lelsen af, at jeg er i fængsel. Det er jeg jo 
i min krop. Det havde jeg fundet en me-
tode at træne mig ud af, men fordi jeg 
havde så mange smerter i ryggen, kunne 
jeg ikke træne de andre smerter væk.
– Det var ved at knække mig.
Heidi har det bedre end mange andre sc-
leroseramte, men hun går rundt med sam-
me uvished om, hvornår og hvor det næste 
attak rammer, og det kræver mental styrke.
– Jeg mistede min mor, da jeg var 17 år. 
Hun døde pludselig af en hjerneblød-
ning og havde aldrig været syg før. Det 
har gjort noget ved mig. Jeg tror på, at 
bekymringer ødelægger mere, end det 
gavner. Jeg vil have det bedste ud af da-
gen, og det kan jeg bedst få, hvis jeg kan 
bidrage med noget. At jeg kan se min 
mand i øjnene, når han kommer hjem 
fra en hård arbejdsdag, og virkelig lytte, 
når han fortæller om den. Det er vigtigt 
for mig at være nærværende og til stede 
for dem, jeg elsker, og dem, jeg møder på 
min vej. Det kan sclerosen tage fra mig. Så 
det er en stor frygt.
Heidi vil ikke ynkes. Hun er bærer af  
sclerose, ikke ramt. For det er ifølge hende 
selv værre. 
– Jeg tror på, at der findes en kur mod  
sclerose. Og jeg håber, at jeg bliver gammel 
og altid vil kunne gå. Og så håber jeg ikke, at 
jeg ændrer mig. Det er det allervigtigste. 
Jeg vil ikke miste min personlighed. ■

Scleroseforeningens kampagne 
Kys Sclerose Farvel samler  
penge ind til forskningen i  
sclerose. Hvis du har lyst til at støtte 
forskningen, skal du holde øje 
med indsamlingsbøtterne med  
de grønne læber i butikkerne. 
Du kan også læse mere 
om kampagnen på 
scleroseforeningen.dk/
kysfarvel

” Jeg er goD til at være taknemlig for Det, 
Jeg Har. Jeg bor goDt, Jeg er elSket, Jeg 
Har min mand, der har givet mig 
børn, jeg iKKe Selv Kan Få


