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 Resultat  Evaluerings-skema  Journal     (baseret på interviews) 

 

 

    

AME Uforandret   Stoppede med at høre lyd efter kun et par uger.  Ingen mærkbar ændring.  

Veninde siger stemmen er mindre træt/anspændt efter 14 dage. 

 

BC Uforandret. Droppede lyden efter 1 mdr. Var ikke træt 

af selve lyden, men dét at skulle lytte til lyden.  

Det passede ikke ind i hendes familieliv at  

"gå fra" hver dag for at høre lyd. 

 

BF Hjulpet   Inkontinens: kan meget bedre holde mig. Stiklagen (et plastfor, så man ikke 

væder igennem på sæde og madras) skiftes sjældnere (flere gange dagligt 

før, nu flere gange ugentligt).  

Har fået mere ro over mig.  

Og samtidig mere energi, mindre behov for hvile.  

Spasmer og rystelser mindre.  

Bedre koordination.  

Talen er forbedret - taler tydeligt.  

Synkebesværet er bedre (kan mærke synkebesvær, når jeg ikke hører lyd. 

Bare 2-3 dage uden lyd, så er den gal igen).  

Lukkefunktionen mll. spise- og talerør fungerede ikke, hvilket medførte, at 

hun ofte fik noget galt i halsen (før flere gange om dagen, nu hver 5. dag). 

Hostefunktionen virker nu. Måtte før vente til hun kom ned og lå vandret, 

så fimrehårene selv kunne transportere det op.  

Det betyder, at kvælningsfornemmelserne er hørt op.  

Spytafsondringen er normal (før løb det jo nogle gange ud af munden på 

mig).  

Følelsen i benet: huden på låret har været definitivt dødt i mange år. Det er 

blevet bedre.  

Kan styre hånden bedre. Kan holde på ting igen uden at tabe dem. Efter  
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 Resultat  Evaluerings-skema Journal     (baseret på interviews) 

 

    julen smurte jeg fx selv min sildemad og drak øl.  

Er mindre kuldskær.  

Reagerer ikke længere allergisk over for visse fødevarer (bl.a. nødder, cho-

kolade, mælk og ost).  

Der er sket store skred i opfattelsen af mig selv. En større erkendelse af min 

situation.  

Jeg er også blevet bedre til at sætte grænser - har altid været elendig - har 

næsten ingen grænser haft førhen.  Jeg har måske haft meget kontrol på, 

men ikke spontane grænser.  

Jeg fungerer også bedre socialt. Er ellers meget alene og åbner mig ikke så 

nemt for venner).  

Nu er mit udtryk bedre - jeg står bedre ved mig selv. 

 

BH Uforandret.   Standset efter 1 mdr. 

ES Hjulpet Jeg havde en del symptomer, det er ikke så 

slemt mere.  

Urinvejsinfektioner har jeg ikke haft det sid- 

ste halve år - hvor skønt!  

Lille smertereduktion i benene, men har sta- 

dig mange smerter.  

Mit almenbefindende er blevet bedre på  

nogle punkter, fx svimmelhed og depression,  

og dårligere på andre. 

Jeg klarer selv at lave mad nu, men ikke ren-

gøringen.  

Jeg har fået et mere positivt syn på tilværelsen.  

Balancen i mine tanker er mere positive. 

Har været et forløb med nogle problemer / forværringer. Spasmer og smer-

ter blev lidt værre. Men der har også været store forbedringer.  

Smerterne i v. arm mindre.  

Mavesmerter og meget tynd mave er ovre. Maven var helt opspilet af luft, 

som om jeg ikke kunne komme til for den.  

Hedeturene formindsket (havde det hver dag før).  

Astmaen er lidt mindre (det gik ikke væk så hurtigt før, nok dobbelt så lang 

tid).  

Venstre fod var altid kold - det er den ikke mere.  

Fysioterapeuten kan ikke forstå, at jeg har rimelige kræfter i v. ben. Nu er 

de tilsyneladende lige gode.  

Nerveknopperne er sjældnere.  

Det er gået op og ned med trætheden. 
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EK Uforandret                                                    

      

Hjulpet 

Ingen forandring.  Efter 1½ mdr.: Benene er ikke så tunge mere. Nu kan jeg tage skoene på 

almindeligt. Benene er lettere –  jeg har mere kontakt med mine ben.  I et 

års tid har jeg ikke kunnet. En morgen gik jeg ud i køkkenet uden stok –  

fra vinduet, hen over tæppe 

13 mdr.: Kan holde til mere –  har mere energi. Står op kl. 6.00 –  kan blive 

ved til aften. Har før haft behov for at hvile midt på dagen (søvn).  

Familiemedlem påpeger, at stemmen er blevet mere homogen (gik før let 

over i falset).  

Har rimelige kræfter i fingrene. Kan skrive bedre, når ikke jeg tænker over 

det.  

Kan stadig få fødderne i skoene uden at løfte benet med armen. 

 

EL Helbredt 

      

Hjulpet 

Pga. en svag venstre side belastede jeg den 

højre for meget.  Dette bevirkede mange 

smerter i højre arm/skulder, men det blev 

helbredt efter 14 dages lyd. Dejligt ingen 

smerter at have!  

Desuden havde jeg meget nemt ved at blive 

stresset, inden jeg begyndte på lydene.  

Fred og harmoni med mig selv er et godt 

udtrykt for min nuværende tilstand.  

Bortset fra scleroseproblemer har bioaku-

stikken hjulpet mig fra 1 til 10 på skalaen,  

da smerterne er væk i min arm. 

Muligvis forbedringer ved blæreproblemer.   

Men det er så nyt, så jeg ikke kan vurdere det endnu. 

 

ENJ Uforandret.   Lyttede kun ca. 14 dage. 
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EO Hjulpet Kommer hurtigere over trætheden.  

Er mindre svimmel.  

Skal ikke hvile så længe mere efter opvask og  

madlavning fx.  

Får jeg en negativ tanke, har jeg lettere ved at 

finde den positive.  

Føler bedre om mig selv (på en skala fra 0-10 

sætter jeg nu et 8-tal (før 4))  

Jeg er begyndt at gå nogle pæne ture (2½ km.) Slæber ikke benene. 

I forhold til inkontinensen kan jeg holde mig længere - hele turen. Jeg bå-

de holder mig bedre og tisser mindre. Det var meget dårligt lige fra starten 

af sclerosen. Er nu lige som alle de andre (jeg tør dog ikke tage i byen uden 

næsespray, selvom jeg får hovedpine af den). 

Fejlsynker ikke mere (få gange sker det stadig). Kan drikke uden sugerør 

(efter 1 mdr.).  

Mit højre ben smutter ikke så meget væk under mig, så jeg falder ikke så 

meget. Før faldt jeg, lige så snart jeg stødte på noget. Når jeg snubler nu, 

kan jeg finde balancen. Før kunne jeg ikke nå det. 

Armene er stærkere. Før kunne jeg ikke mærke, når jeg holdt noget i hæn-

derne. Nu taber jeg ikke ting længere. Før kunne jeg ikke løfte mine bør-

nebørn, det kan jeg nu (før tabte jeg ham, når jeg havde holdt ham et lille 

stykke tid). 

Jeg strikker meget (for 3 år siden kunne jeg ikke strikke). 

Følelsen af at have en elastik om håndleddet er væk (har kun været der 

een gang siden sidst (på 2 mdr.).  

Synsforstyrrelser: har ikke vattotter der flyver rundt for øjnene længere.                                                 

Efter 11 mdr.:  

Bliver ikke så træt. Efter 5 min. med lyd har jeg fuld power og kan en hel 

masse igen. Før kunne jeg ikke vaske op.  

Har det bedre psykisk med mig selv.  

Har overskud til mange flere ting.  

Jeg er gladere. Når jeg vågner har jeg lyst til så mange ting - jeg kan ikke 

klare det hele, men bare det jeg har lyst. Jeg går ikke engang til fysiotera-

peut (men laver anviste øvelser).  

Immunforsvaret er stærkt. Har ikke været forkølet og haft influenza som 

alle andre.  

Jeg kommer hurtigere til kræfter. 

 

Resultat  Evaluerings-skema  Journal     (baseret på interviews) 
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ES Hjulpet Ikke indsendt skema.  Synker lidt bedre (har haft besvær, fik tit mad galt i halsen).  

Har ikke så ofte kvælningsfornemmelser om natten.  

Mærker begge ben - fra låret og ned (ikke fødder).  

Ikke så ukoncentreret - taler bedre. 

 

GP Hjulpet Har lavet flere ting på én gang: gik til fysiote-

rapeut på samme tid som bioakustik.  

Der skete en forandring i kroppen fra at syre 

til i musklerne i arme og ben.  

Blev mere udholdende.  

Vrikker ikke så meget om mere. Havde fået 

en skade (knogleskred) netop efter en for-

vridning –  fik en knold på venstre fod, som 

skulle opereres væk. Den forsvandt!  

 Fordøjelsen bedre sidste 14 dage (har haft løs mave i årevis). Bruger ikke 

trusseindlæg længere. 

 

GF Hjulpet   Blæren lidt bedre.  

Spasticitet taget lidt af.  

Synet: der er lidt mere "lys gennem gardinet" end for ½ år siden.  

Talen lidt bedre. 

     
GG Hjulpet   Spasticitet tog lidt af i starten. Sover godt om natten. Derefter ingen æn-

dringer. Har ikke været til gentest. 

 

GS Ved ikke    

 

 

Resultat  Evaluerings-skema  Journal     (baseret på interviews) 
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HS 

 

 

 

Hjulpet 

 

 

 

Jeg går ikke så tit på toilettet.  

Jeg kan mærke mine ben. 

Hænderne fungerer normalt. Mine hænder er 

begyndt at følges ad igen, så jeg kan strikke igen 

(dog er venstre hånd stadig hurtigst på compu-

teren).  

Jeg har ingen smerter mere. Søvnbehovet er 

reduceret. Før sov jeg 14-16 timer, mod nu 10-

12.  

Og det bedste af det hele: mine mange toiletbe-

søg er blevet væsentligt reduceret, så jeg kan 

holde mig i et par timer, og jeg skal kun op 1 

gang om natten. Det er dog ikke normalt, da det 

fortsat skal gå meget stærkt, men det er dog til 

at leve med nu. Og det er i al fald ikke placebo-

effekt, for det eneste, jeg forventede skulle ske, 

var at jeg kunne begynde at bruge det ben igen. 

Og det er det eneste, vi stadig arbejder på at få 

til at fungere.  

 

 

 

 

Føleforstyrrelser er normaliseret –  fornemmelsen for kulde er kommet 

igen.  

Tæerne er ikke så kolde mere.  

Kroppen arbejder på at få benet til at gå lige frem.  

Hoftesmerter pga. dårlig gang er væk.  

Højre ben kan bøjes. Forbindelsen til benet er genetableret –  det be-

væger sig med, når jeg svømmer. Fysioterapeuten kan mærke en klar 

bedring i benene, og hun tror i al fald ikke på lyden. Jeg kan mærke benet, 

- og det er lidt af et mirakel, siger fysioterapeuten, for hun har kunnet 

bukke det, uden jeg havde nogen fornemmelse af, hvad hun gjorde.  

Hænderne er kommet sig. Kraftnedsættelsen i h. hånd er normaliseret. 

Jeg kan strikke igen –  det har jeg ikke kunnet siden 1990.  

Kan bøje fodleddene.  

Trætheden er ikke så udpræget længere. Er vågen fra 9-22 uden at sove. 

Jeg er ikke svimmel, når jeg rejser mig. Gik ellers altid ind i dørkarmene. 

Neurologen undrer sig også og siger: ”Du har det alt for godt, men det 

er da dejligt!” 

Han bemærker, at min rysten på hovedet er fuldstændig væk.  

 

HSØ Ved ikke   Hjulpet på fingrene. 

 

HC Hjulpet Spasticiteten bedre (bliver værre igen, når ikke 

jeg lytter til lyd).  

Efter 3-4 mdr. kunne jeg stå på én fod ad gan-

gen, og med støtte gå frem og tilbage i gang-

barre.  

Benet kan nu strækkes helt, også når jeg hviler / 

sover.  

1½ mdr.:  

Går med rullator hurtigere og nemmere og længere tid. Helt op til 15. 

Kan blive ved i det uendelige.  

Kan strække benet 10 gange (før kunne højre ben ikke strækkes. Når jeg 

stod op m. støtte, stod jeg kun på venstre ben, højre var bøjet op under 

mig).  

Fysioterapeuten på neurologisk kan nu lave en øvelse, hun aldrig har kun 

 

Resultat  Evaluerings-skema    Journal     (baseret på interviews) 
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Føler mere fred / harmoni indeni. 

 

 

 

net gøre før.  

Hudfølsomhed navnlig i hænder - har været følelsesløs siden 70'erne! 

Har fået mere energi.  

Fødderne bevæger sig mere.                                                                                         

tlf.:  

Positiv respons. Kan nu stå på begge ben. Og kan stå på ét ben ad gan-

gen. Er ved at træne op til at gå i barre. Fysioterapeuten siger: "Det ér altså 

lyden". Fysioterapeuten har aldrig været ude for, at der pludselig kommer 

bevægelighed på den måde. 

Hudfølsomheden er stadig bedre. Lårene har nu også bedre følsomhed - 

kan mærke mere.  

     
HP Hjulpet   Har hjulpet helt fantastisk på trætheden. Har haft en voldsom energi. 

Solgt hus og købt nyt. Flyttede med 30 flyttekasser, hvoraf jeg havde pak-

ket de 26 selv.  

Svimmelheden er også næsten væk. Før var det udtalt ved stillingsforan-

dringer.  

Jeg faldt i sommers og ødelagde ledbånd. Fik at vide, at de først ville være 

stabile efter 1 år. Det er allerede rimeligt godt nu, selvom der kun er gået 

½ år –  mærker det kun ved vridninger. Jeg gik ikke ture før, fordi jeg ikke 

kunne. Det nye sted har jeg kunnet træne mig op til at kunne gå mere. 

Blodtrykket er normalt nu. Nogle gange glemmer jeg at tage medicin, og 

det sker der ikke noget ved. 

 

IH Ved ikke    

 

JN Uforandret Kom ikke til gentest.   
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JJ Uforandret 

      

Hjulpet 

Træthed mindre.  

Mere samling på urinafgang.  

Venstre ben kan løftes lidt. Det skete dagen 

efter, jeg havde fået lyd.  

Jeg føler mig ikke lige så træt om dagen  

som tidligere.  

Min tanker er mere positive.  

Jeg bruger kryds og tværs til at træne men-

talt. Har hovedpine lidt oftere. 

5 uger efter:  

Dagen efter begyndte benet at arbejde - kan løfte det. Kan strække benet 

og bøje det.  

Andre siger, at talen er blevet bedre.  

Spasmerne er blevet mindre.  

Far fortæller: han er blevet bedre til at hjælpe til, når jeg skal rejse ham. 

Vandladningen er blevet lidt bedre - det kommer ikke længere lige så stille 

hele tiden, men i større portioner. 

 

KK Hjulpet Energiniveauet bedre.  

Mindre spasticitet.  

Bedre koncentration. De mentale evner har 

forbedret sig.  

Lydene giver ro. Har følt meget mere ro og 

harmoni.  

Balancen i tankerne er mere positiv. 

1 mdr. efter:  

Har fået varme i fødderne –  plejer at sove med sokker om natten. Nu 

brænder jeg op, hvis jeg gør det.  

Vandladningen: jeg er ikke så tit oppe om natten mere.  

Søvnen: Sover snart en hel nat ud, sjældent jeg er oppe.  

Har bedre føling i fingre og hænder.     

7 mdr. efter:  

Har ikke længere føleforstyrrelser på mave og lår (har været ligesom når 

hånden sover).  

Hvis jeg ikke tager lyd, tager spasmerne til.  

Lyden er også god til psyken. Har haft attak siden, hvor jeg ellers psykisk 

ville have haft det meget dårligt. Lyden virker, så jeg bliver positiv igen.  

Har altid varme i fingrene nu. 

9 mdr. efter: 

 Fingre og hænder er mere gelinde –  bedre finmotorik. Jeg havde fx svært 

ved at skrive diktat før. Det er blevet bedre. 

 

KD Ved ikke    
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KF Hjulpet? Kom ikke til gentest.  Søster siger, hun har fået latter i stemmen og liv i øjnene. 

 

KH Ved ikke    

 

LSØ Ved ikke Kom ikke til gentest.   

 

LS Hjulpet? Har ikke været til gentest.  Købte toneboks senere, fordi hun syntes, det begyndte at virke. 

 

LW Uforan-

dret. 

Svært at få lyttet til lyden i dagligdagen. Har 

familie, der er hjemme. 

 

OT Ved ikke Kom ikke til gentest.   

 

PS Ved ikke Svært at få lyttet til lyden i dagligdagen, da 

der altid er familiemedlemmer hjemme. 

 

TN Hjulpet Ved 3. lyd: SKØNT. Ser lys i øjet - det øje, der 

har været blindt i 4 år. Sidste 4 år har det væ-

ret helt dødt.  

Synsevnen afgjort bedre.  

Skal heller ikke tisse - helt usædvanligt, at der 

ikke er det pres på blæren. 

 Tlf.:  

Øjeblikkelig forbedring i vandladningsproblemet. Jeg kan meget bedre 

styre vandet nu. Har før ladet vandet hver 2. time.  

Søvnen: Sover nu næsten igennem, dvs. jeg er oppe én gang om natten. 

Synet! Mit øje har været blindt i 4 år, men jeg oplever mere lys i det nu. Jeg 

har ikke konkret syn endnu, men periodisk kan jeg se skygger. Har ingen-

ting kunnet se før. 

Havde ingen balance før. Det er bedre nu (den gående balance, sagde han, 

da jeg spurgte –  jeg havde ikke set ham gå, da han kom i kørestol ind til 

mig). Kunne gå en lille smule med ”krykstokke” før –  meget, meget, me-

get dårligt. Det er kommet langsomt hen ad vejen. 

Stemmen er klarere. Lettere at forstå. Det er et meget vigtigt punkt, under-

streger han. 
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KKOOMMMMEENNTTAARREERR    TTIILL    UUNNDDEERRSSØØGGEELLSSEENN..  

1. Kun forandringer er nævnt (ikke alle symptomer, folk er kommet med, som lyden endnu ikke har været inde at 

røre ved). 

2. Ang. journalerne: de er ført løbende, og er lavet på baggrund af interviews, enten når klienterne er kommet i 

klinikken til gentest eller ved telefonsamtaler. 

3. Ang. evaluerings-skemaerne: de er sendt ud til alle de scleroseklienter, jeg har haft gennem de 3½ år, jeg har 

arbejdet med bioakustik.  

Dvs. nogle folk har skullet udfylde og vurdere effekten måske 2-3 år efter, de er startet på og måske har af-

sluttet behandlingen. Det betyder bl.a., at der kan være mange erindringsforskydelser. Mennesket er sådan 

indrettet, at man glemmer ofte de ting, der har været svære, og som er overstået, og koncentrerer sig om de 

ting, der stadig volder problemer (se pkt.4). 

4. Ang. de 3 røde felter, har jeg tilladt mig at ændre disse klienters overordnede vurdering af effekten. Den ene 

har vurderet sig som helbredt, hvor jeg har rykket hende ned til "hjulpet". Hun kom pga. smerter i arme og 

skuldre, og de gik væk. Men da dette er en vurdering af selve sclerosen, har jeg ændret betegnelsen. De to an-

dre er ændret fra "uforandret" til "hjulpet". Det er på baggrund af de forbedringer, de har beskrevet ved gente-

sten eller telefonisk, at jeg har tilladt mig dette. Jeg tillægger det erindringsforskydelser, eller at de måske har 

stilstand i øjeblikket, og derfor ikke mærker nogle forandringer. Men lyden har alligevel været inde at ændre 

nogle ting.  Læs venligst journaloptegnelserne, der danner baggrund for dette. 

5. De blå felter er der, hvor jeg ikke har fået evalueringsskemaerne retur, og hvor oplysningerne altså udelukken-

de stammer fra journalen. 

6. En del af klienterne med "ved ikke" er fordi de ikke har været til gentest, og heller ikke har returneret evalue-

ringsskemaet. Gentesten er meget essentiel for et vellykket forløb. Det er her jeg har mulighed for at justere, 

hvis der er noget, der ikke virker som det skal, og i det hele taget følge med i processen. At se, hvor lyden har 

taget fat, og hvor den endnu ikke er begyndt at virke. Det er min mulighed for at handle og ændre frekvenser. 

  


