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Skrevet af Sven Fandrup
Det var et dejligt Familiekursus - selv om vejret bestemt ikke var med os hele
ugen. Der deltog 20 familier (heraf 5
”nye”) plus Birgitte og Poul samt Debbie og Michaela. I alt 91 deltagere, og
det er meget flot!
Men det betød også, at bestyrelsen
havde hænderne fulde, ikke blot under selve kurset, men så sandelig også
forud herfor. Jeg synes, vi skylder Christina (program), Dorrit (mad), Jannie
(”Teenage-klubben”), Lois (børn) og
ikke mindst Debbie og Michaela en
stor tak for deres indsats.
Tak også til Birgitte for hendes dejlige
måde ”at lægge øre til” og få os til at
snakke sammen.
Desværre var der forud for kursus lidt
problemer med tilmeldinger og egenbetaling. Det tager vi højde for til næste år (Se andetsteds i bladet).
Allerede i september tager bestyrelsen
fat på tilrettelæggelsen af næste års
Familiekursus. Indledningsvis besøges
Løjt Feriecenter i Sønderjylland for at
se, om det er noget for os, og samtidig
går vi i gang med selve programlægningen. Så er der emner eller aktiviteter, du godt kunne tænke dig kom med
i programmet, så send formanden en
e-mail!

Foreningens reviderede hjemmeside
er - i skrivende stund - lige ved at være
på plads, takket være en stor indsats
fra Keld. Det betyder forhåbentlig, at
vi fremover kan slippe for al den spam,
vi har måttet modtage i de sidste måneder.
Efteråret er normalt en relativt stille
periode. Det skal dog ikke forhindre
bestyrelsen i at tænke over mulighederne for at arrangere noget for de 1825 årige, hvis der er interesse for det?
Under familiekursus var der lidt snak
om mulighederne for at gennemføre
regionale arrangementer. Selvfølgelig
er der mulighed for det! Især hvis der
tages lokale initiativer!
Det behøver jo ikke være arrangementer med ”fine” foredragsholdere, men
kunne lige så gerne være ”kaffemøder”, besøg i haven hos en af familierne (måske med et sammenskudsmåltid omkring en grill) eller lignende.
Foreningen skal gerne være behjælpelig med kontaktmuligheder til andre
medlemmer i samme område. Q
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Referat af bestyrelsesmøde
den 5. juli 2007, Skallerup Klit
Skrevet af Christina Voigt
Til Stede: Anders, Debbie, Sven, Lois,
Dorrit, Janni, Lene og Christina
Afbud:
Start:
14.00
Slut:
17.00
DAGSORDEN:
1. Godkendelse af referat fra Legoland (22. - 22. april 2007). Godkendt.
2. Økonomi
For at imødekomme rykkere får Sven
mulighed for at betale regninger.
a. Foreningens økonomiske drift (Afregning af udståender m.v.)
b. Tips-Lottomidler (kr. 100.000), status for aktioner. Pengene er nu på
vores konto efter at have siddet på
en forkert konti i et forkert navn.
Dermed skulle foreningens likviditet være på plads igen.
3. Bestyrelsesmøde sidste weekend
i september (Status for Løjt? Program?)
Er fastsat og depositum er betalt. Familier sendes til Danfoss Universe
hele lørdagen og spiser der. Bestyrelsesmøde hele dagen med frokost.
Debbie og Anettes hus bestilles kun
til søndag. CV tager kontakt til Løjt
vedr. bestilling af stedet. Foretager
foreløbig bestilling af 25 huse, som
bekræftes når vi kommer til september.
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4. Bekræftelse af jobfordeling i bestyrelsen. Se separat bilag (side 7):
Koordination: Sven og Christina
Regnskab og budget: Anders
Foreningens organisation: Sekretariatet (Sven og Britta)
Referent: Christina (Britta)
Sekretatiatsfunktioner: Britta og
Sven
Udsendelse af IDF-Nyt: Dorrit
Hjemmeside: alle bidrager
Webeditor:
IDF-Nyt: Britta og Lene
Sjældne Diagnoser: Sven og Janni
Nordisk Samarbejde: Sven
IPOPI: Sven og skiftende bestyrelsesmedlemmer
Lægeråd: Sven
Opfølgning af landsindsamling og
LOTFRI: Anette
Unge voksne i IDF:
Ny struktur:
Marketing-materialer:
Offentlig arrangement på Dyrehavsbakken 08:
Rådgivning og henvendelser: Sekretariatet
Intern socialvogter:
Familiekursus: Christina
Kursus for voksne og forældre: Christina
Club-14 (teenageklubben): Janni
Evalueringsskema til familiekursus:
Dorrit og Keld
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5. Projekter inden for det næste år?
Dette punkt genoptages i Løjt.
IDF-Kalender 2008
Familiekursus 2008 afholdes den 2.
august- 9. august
b. Offentligt arrangement i 2008 i
samarbejde med Baxter (hvem styrer?)
Lois på Sjælland og Christina i Jylland.
c. Marketing for IDF
Koordinering af de forskellige elementer i IDFs profil hjemmeside,
IDF-Nyt m.m.
Skal vi eventuelt revidere foreningens ansigt udadtil evt. med nyt
navn og logo?
6. IDF-NYT
Varetages af Britta og Lene
7. Eventuelt
Evaluering af FAKU 07:
Godt med pizzaaften, positiv kontakt
til centeret, tilfredshed med maden
og stedet, problem med til-/frameldinger til aktiviteter og spisninger,
klager over for mange tilbud.
Club-14 (teenageklubben):
Nogle af de lidt yngre har fået lov til
at deltage i de stores arrangementer,
hvilket har givet anledning til uro.
Husene: Mange små reperationer,
men de udbedres straks.
Foredrag: Mere tid med Gitte Madsen
og Kurt Kristensen – vi laver hele formiddage frem for korte foredrag.
Team-Aktiv: Træg opstart, men det er
blevet bedre. Der er ikke lavet sepa-

rat program til de enkelte grupper til
trods for at dette er planlagt. Fremadrettet kan vi måske planlægge mere i
aktiviteter end i aldersgrupperinger =
fleksible grupper.
Aftenkaffe: Fastholdes som et tilbud,
trods nogle brokker sig over for lidt
kage og ingen kaffe.
Evaluering: Skriftlig ligesom sidste
år. Christina sørger for print og kopiering. Udleveres fredag morgen og
afleveres senest til middagen.
Tilmeldinger til FAKU:
Den hurtige tilmelding kombineret
med forskellige datoer og kontaktpersoner har givet besvær. Det er derfor nødvendigt med en ny strategi:
Tidligere program og samlet dato for
tilmelding og betaling. Kursusprogrammet bør derfor være færdig tilrettelagt i februar (så vidt det overhovedet er muligt). Mødet hos Lene i
vinter kunne derfor koncentreres om
planlægningen af FAKU. Mogens Pedersen og Kurt Kristensen i separate
oplæg og i en samlet paneldiskussion, bamselæger kan komme, eventuelt socialrådgiver. Birgitte efter samme model som i år, gerne en voksenbehandler.
MBL-møde og inkludering af MBL
gruppen i foreningen:
MBL knyttes ind under foreningen
med bl.a. links til hinandens hjemmesider. Nang Mi har kontakt til ca.
50 familier med MBL patienter, flere
som er udmeldte fra IDF.
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Betydningsfulde elementer:
• Inkludering af Nang Mi i bestyrelsen.
• Mogens Pedersen i lægerådet.
• De økonomiske aspekter af et øget
medlemstal ved foreningens arrangementer.
Det væsentlige i denne sammenhæng er, at der skabes en koncensus-

holdning til diagnoserne både blandt
medlemmer og blandt læger. Bestyrelsen ønsker at fremme dette. Sven
tager kontakt til Nang Mi for samarbejdsgrundlaget med foreningen.
Understregning af, at deltagelse i foreningens aktiviteter forudsætter et
medlemskab. Q

Jobfordeling i bestyrlesen pr. 21. april 07
HOVEDOMRÅDE

DELOMRÅDE

ANSVARLIG/STØTTE

FORENINGSDRIFT

Koordination

Sven,
Christina V
Anders
Sekretariat
Kasserer: Anders

Kasse
- Støtte i.f.m. udsendte indbetalingskort
Regnskab & budgetter
- Ansøgninger om puljemidler
Foreningens organisation
• Ind- og udmeldelser
• Medlemslister
• Patientliste
• Adresseringslister
Fundrasing
Referent

Luciano Vasalli Prisen
Skrevet af Sven Fandrup
Er indstiftet af Den Internationale
Patient Organisation for Primær Immundefekt (IPOPI) til minde om Luciano Vasalli, der i løbet af sit 20-årige
liv nåede at gøre en stor medieindsats
for at komme de mange myter om immundefekter og skjulte handicap til
livs.
Luciano døde af følgevirkningerne af
hans medfødte immundefekt: Kronisk Granulomatøs Sygdom (CGD).
1. Prisen er blevet indstiftet til minde
om Luciano Vasalli, som i løbet af
sit korte liv havde stor betydning
for immundefekte.
2. Prisen omfatter et diplom og en
mindemedalje. Den vil blive givet
til en yngre person, som har gjort
en forskel for immundefekte ved fx
at støtte en søskende, en forældre,
andre mennesker med primær immundefekt eller for en generel indsats for immundefekte.
3. Maximum alderen for at kunne
modtage denne pris er 25 år.

6

4. Nomineringer modtages fra de nationale organisationer (foreninger), og skal være IPOPIs bestyrelse
i hænde inden udgangen af januar
i det år, hvor der afholdes en IPOPI
Konference (normalt i lige år).
5. IPOPIs bestyrelse foretager det endelige valg.
6. Uddelingen vil ske i forbindelse
med IPOPIs generalforsamling.
Prisen overrækkes af IPOPIs formand.
Hvis prismodtageren ikke kan
være til stede på IPOPIs generalforsamling, vil prisen blive givet til
en repræsentant for den nationale
forening.
Hvis du har et forslag til en dansk
kandidat, bedes du sende formanden
en e-mail (sven@fandrup.dk) med
navnet på din kandidat og en begrundelse for, hvorfor du mener hun/han
bør komme i betragtning. Q
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Sekretariatsfunktioner:
• Postlister,
• Modtagelse af post m.v.
• Arkiv
• Kontrol med udsendte IK´er
- Udsendelser
INTERN
INFORMATION

Hjemmeside,
- Webeditor
- Webmaster
IDF-NYT, Redaktør

EKSTERN
VIRKSOMHED

Sjældne Diagnoser
Nordisk Samarbejde
IPOPI

PROJEKTER

RÅDGIVNING M.V.
IDF AKTIVITETER

Lægeråd
Landsindsamling opfølgning af ansøgning
til LOTFRI
Unge voksne i IDF
Ny struktur
Marketing-materialer
Offentligt arrangement på
Dyrehavsbakken i sept. 2007
Rådgivning og henvendelser
Intern socialvogter
Familiekursus 2007

Landsmøde og generalforsamling 2007
Kursus for voksne/forældre 2007
Club 14 arrangement 2007
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Sekretariatet

Christina
Reserve: Britta
Sekretariat. Britta og Sven

Dorrit
(Støtte: Keld)
Alle best.medl. bidrager. Fordeling
af detailansvar gøres senere
Keld
Lene
(støtte Britta)
Sven
Jannie
Sven
Sven
Best.medl: på skift
Sven
Anette

Sekretariat
Lois
Christina
+ arbejdsgruppe:
- Debbie, Lois, Lene, Dorrit, Britta
Sven
Christina
Christina
Jannie
+ arbejdsgruppe
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Frister i forbindelse med
deltagelse i IDF arrangementer
Kære medlemmer,
Bestyrelsen lægger et meget stort arbejde i at planlægge, forberede og
gennemføre de forskellige IDF-arrangementer. For at gøre dette arbejde så
overskueligt som muligt (vi har jo alle
et familiemedlem med en immundefekt) og for ikke at bebyrde bestyrelsen med unødvendigt ekstra arbejde, er det nødvendigt at alle overholder nogle ganske simple regler:
1. Tilmelding
Tilmeldingsfristen skal overholdes!
D.v.s. at tilmeldingen skal være bestyrelsen i hænde senest
den dag, som er fastsat i indbydelsen, og på
den måde (normalt pr.
brev eller e-mail), som
der er bedt om. Endvidere skal tilmeldingen,
uanset om den sendes
pr. brev eller e-mail, indeholde de oplysninger, som er nødvendige for den
videre planlægning.
Tilmeldingsfristen bestemmes ud fra
kravet fra stedet, hvor aktiviteten skal
afholdes, om hvornår der senest skal
foreligge et endeligt deltagerantal
(bestilling af huse/værelser). Kommer man for sent med sin tilmelding,
må man acceptere, at foreningen er
nødt til at afvise den.

8

2. Egenbetaling
Datoen for indbetaling af egenbetaling vil normalt være sammenfaldende med tilmeldingsfristen. I denne
forbindelse prøver bestyrelsen at tage
højde for kommunernes sagsbehandlingstid. Men det kan ikke altid lade
sig gøre.
3. Afbudsgebyr
Er man først tilmeldt, fanger bordet!
Foreningen kommer nemlig til at betale for det fulde antal tilmeldte deltagere. Det betyder, at foreningen
fremover bliver nødt til at tilbageholde et ”afbudsgebyr” til
delvis dækning af foreningens
udgifter. Afbuds-gebyret vil i
fremtiden fremgå af invitationen til den enkelte aktivitet.
I forbindelse med dette års Familiekursus var der desværre fastsat
to forskellige frister:
- Tilmeldingsfristen var 7. maj, fordi
Skallerup Feriecenter skulle have
endelig bestilling på huse allerede
15. maj, og
- Fristen for indbetaling af egenbetaling var 2. juni, således at de fleste
kunne nå at få svar fra kommunen
på deres ansøgning om betaling af
kurset
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Disse to datoer blev oplyst allerede
under generalforsamlingen i april,
således at alle kunne tage dem med
i deres planlægning, ligesom de klart
fremgik af indbydelsen, der blev udsendt umiddelbart efter generalforsamlingen. Alligevel gik det i flere tilfælde galt.
Ved foreningens næste arrangement
vil disse regler være gældende.
Sven Fandrup
Formand

Club 14 / Club 11
Skrevet af Jannie
I år på sommerkursuset i Skallerup
Klit startede jeg med at samle de som
hørte under de gamle normer for Club
14 – Vi talte om navnet ”Club 14” og
om hvorvidt de syntes, at det passede, om fornyelse og om at indlemme
dem fra Røverbanden, som gerne ville være med til nogle af de oplevelser,
der skulle ske i ugens løb.
Club 14 startede ud med at planlægge en bowling tur,
som blev afholdt
med sjov og ballade.
De planlagde en
X-box/Singstar aften, som dog endte med at det gode
vejr lokkede mere.

Ellers gik indlemmelsen af Røverbanden som nu hedder, for de der vil
være med i Club 14, - Club 11, supert!
Tak til jer fra Club 14 og Club 11 for
et godt samarbejde. Vil lige tilføje at
fredag aftenens underholdning var
kanon, og at I gjorde et flot stykke arbejde i alle henseende.
Tak til de små og mellemstore som så
gladelig deltog i showet.
På gensyn næste år.
Jannie

IDF NYT
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Blå Bog

Jacob Bie Rasmussen

Klasse:

3. klasse

Yndlingsfag:

Matematik

Værste i skolen:

Dansk

Livret:

Pizza

Yndlingsfarve:

Blå

Yndlingsmusik:

Lidt forskelligt
musik

Interview med Jacob
Hvordan blev din immundefekt opdaget?
Da jeg kom hjem fra svømmehallen en
dag, havde jeg det skidt. Jeg var ca. 1 år
gammel. Så kom vi til lægen. Så skulle jeg
på hospitalet.

Yndlingsfilm/tegnefilm:
Ikke nogen speciel

Fødselsdag:

17. nov. 1998

Øjenfarve:

Blå

Hobby/fritidsinteresse:
Spille klaver

Immundefekt:

CGD

Det værste:

Søskende:

Nikolaj, 11 år

Når min storebror
bliver rigtig sur.

Det bedste:

At besøge
oldemor.

Granulocytterne dræber normalt bakterier og svampe ved at ”spraye” dem
med nogle kemiske stoffer. Ved CGD
har granulocytterne ikke dette våben,
og mikroorganismerne kan derfor overleve inden i granulocytterne. Infektionerne kan udvikle sig til kroniske betændelsestilstande, hvor der udvikles
granulomer (en svulstlignende ansamling af granulocytter og monocytter).
Modstandskraften mod virus er intakt.
Visse bakterier, som fx streptokokker
og pneumokokker, kan bekæmpes, medens andre mikroorganismer, som fx
Stafylococcus aureus, Serratia marscesens, Burkholderia cepacia og Aspergillus fumigatus ikke kan slås ihjel.

Hvordan tager de det? Tager de afstand
fra dig eller føler du, at de behandler dig
ganske almindeligt, som deres andre
venner?
De passer godt på mig, hvis vi spiller fodbold, så prøver de, at hjælpe mig.

min

Hvordan er din immundefekt en del af
din hverdag?
Jeg skal tage piller hver dag.

Bakterier og svampe kan forårsage infektioner eller udslæt - overfladisk, i
huden, eller i dybden, fx bylder i lunger
eller lever.
CGD kan også være årsag til kroniske inflammationer, fx rødt tandkød,
tarmbetændelse og forstørrede lymfeknuder.
Diagnosen kan stilles såvel før fødsel
(prænatalt) som efter fødsel (postnatalt) ved hjælp af en DNA analyse.
En effektiv behandling er stamcelletransplantation. I en ikke så fjern fremtid vil disse patienter sandsynligvis
kunne behandles med genterapi.
Opmærksomheden bør rettes mod at
forebygge fremtidige infektioner. For
børn, der behandles forebyggende med
antibiotika og svampemidlet itraconazol, kan der gå tre til fire år mellem

mere alvorlige infektioner.
Udsigterne er endnu bedre, hvis patienterne får indsprøjtninger med gamma
interferon. Denne behandling resulterer i meget færre alvorlige infektioner
og kortere hospitalsindlæggelser.
Er der dannet granulomer i de indre organer, kan kirurgisk behandling være
nødvendig.
CGD kan arves enten kønsbundet, vigende eller ikke-kønsbundet, vigende.
Alvorlige infektioner synes mindre
hyppige fra teenageårene. Mange patienter fuldfører en uddannelse og lever
et relativt normalt liv.
Antal tilfælde pr. år i Danmark: 1.
Totalt antal tilfælde i Danmark: Formentlig ca. 15.
Se også bogen ”medfødt immundefekt”
og IDF-NYT nr. 2 - 2007

Faktaboks:
KRONISK GRANULOMATØS
SYGDOM (CGD)

Ved dine venner, at du har en immundefekt?
Ja, det gør de alle sammen. I skolen har de
fået et brev om det.

Betyder din immundefekt, at
du må forsømme mere end
dine klassekammerater?
Jeg er mere væk
fra skole. Jeg er
aldrig syg, men
er væk, når jeg
skal til undersøgelser.
Er der mange ting, du ikke må for dine
forældre pga. din sygdom, som dine raske venner må?
Ja, jeg må ikke bade, spise rå løg og peber.
Hvor tit er du på hospitalet?
2-3 gange om måneden. De undersøger
mig og tager blodprøver. Jeg har det bedre,
fordi jeg ikke får indsprøjtninger mere.
Medicinen gjorde, at jeg fik hovedpine
hele tiden. Min læge i København prøvede
at fjerne det. Det lykkedes.
Hvad synes du om at være på hospitalet?
Nogen gange er det irriterende, fordi jeg
hellere ville være hjemme i skolen. Men
ikke altid.
Hvad synes du om at blive stukket?
Det gør ondt. Blodprøver er ikke så slemt.
Er det trættende at skulle tage medicin?
Det er jeg ligeglad med.
Hvad er det værste ved at have en immundefekt?
At skulle tage rigtig mange piller.
Hvad er det bedste ved at have en immundefekt?
At man kommer foran i køerne i sommerlandene.
Hvad er dine fremtidsdrømme?
Jeg har ikke fundet ud af det endnu.
Q
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Lidt taljongleren

Ting du kan gøre i Bilka
(hvis du VIRKELIG keder dig!)
• Kom tilfældige varer i folks vogne,
når de ser væk.
• Gå hen til en af de ansatte og sig
med en meget officiel stemme, "Jeg
tror vi har en Kode 3 i legetøjsafdelingen."
• Indstil alle radioerne på en polkastation; sluk for dem og indstil volumen til "10".
• Lav et spor af appelsinjuice på gulvet, der fører hen til toiletterne.
• Gem dig ind midt i en række med
tøj på bøjler, og når folk bladrer
gennem tøjet kan du fx sige "Vælg
mig! Vælg mig!"
• Når der kommer en meddelelse i
kunderadioen, kan du indtage en
fosterstilling på gulvet og skrige,
"Nej, nej! Nu er stemmerne der
igen!"
• Gå ind i et omklædningsrum og
råb rigtig højt, "Hey, jeg er løbet tør
for toiletpapir her inde!"
• Giv dig selv et prismærke på, og læg
dig op i køledisken til kalkunerne.
• Lav et dukketeater med frosne kyllinger.
• Stir ind i overvågningskameraet i
en time mens du rokker fra side til
side.
• Gå rundt og vis et billede af dig
selv, og spørg folk: "Har De har set
denne person?"
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Lidt at tænke over
Er man et nul, hvis man kommer før
nr. 1?
Hvor mange minutter varer et boligkvarter?
Hvordan fejrer nudister fastelavn?
Syntes kannibaler, at klovne smager
sjovt?
Kan ordblinde falde i staver?
Hvorfor er det næsen som løber og
fødderne der lugter?
Hvis majsolie er lavet af majs, hvor
kommer babyolie så fra?
Krymper bomuldsmarker, når det
regner?
Hvilken farve får en smølf i hovedet
hvis du prøver at kvæle den?
Indsend jokes, gåder, historier osv.
Det ville være rigtig dejligt, hvis folk
ville sende noget ind til denne side.
Det kunne være jokes, gåder, sjove historier, opskrifter, ja sådan set hvad
som helst, man synes ville være passende :-) !
I kan sende forslag og idéer ind til
denne e-mail: mathias@eskesens.dk
Hvis i mangler lidt at grine af i tilværelsen, kan i evt. gå ind på denne side:
w w w.tota ltiorden.dk/v ittigheder,
hvor jeg har fundet en hel del sjovt :-)
Tak for nu, og hold jer muntre :-)
Venlig hilsen
Redaktøren, Mathias H. Eskesen.
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Skrevet af Britta Fandrup
Somme tider kan det være interessant at se lidt på, om foreningen er en
forening for medlemmerne eller kun
for formanden eller bestyrelsen.
I 2007 har der været afholdt voksenkursus med 30 deltagere, årsmøde med 69 deltagere og Familiekursus
med 95 deltagere.
Voksenkurset var velbesøgt, men vi har dog generelt været oppe på et
tal i tyverne, når vi har
afholdt voksenkursus.
Årsmødet var godt nok med det største
antal deltagere i foreningens historie,
hvilket kan skyldes Legolandbesøget,
men det er ikke første gang, vi har besøgt Legoland til et årsmøde. Familiekurset var ligeså stort sidste år.
Vi har p.t. 227 medlemmer:
Heraf har 30 personer deltaget i voksenkursus ud af 130 voksenmedlemmer. Deltagerprocent: 23,1%
Årsmøde 69 medlemmer af 227. Deltagerprocent: 30,4%
Familiekursus: 95 deltagere af 227.
Deltagerprocent: 41,9%
Er det så den hårde kerne, der sidder
på det hele?
20 personer har deltaget i alle arrangementerne: Deltagerprocent: 8,8 %

(Heraf udgør bestyrelsen med ægtefæller 10 personer).
40 personer har kun deltaget i et arrangement. Deltagerprocent: 17,6 %
(Her er det hovedsageligt familiekurset som man har deltaget i, måske for første
gang og her tæller familiemedlemmer jo hurtigt op).
Der er ingen tvivl om,
at familiekurset er foreningens flagskib. Børnefamilierne er foreningens store grundlag, forældre har
stort brug for et sted, hvor de kan
hente gode råd og få givet udtryk for
deres bekymringer og frustrationer.
Men der er en fin opbakning om alle
arrangementer. Hvor mange foreninger kan fortælle, at de har givet hånd
i år til næsten 42% af deres medlemmer?
Så alt i alt har vi en fin tilslutning i foreningen. Det kniber naturligvis stadig
med voksenpatienterne. Foreningen
har 24 voksenpatienter, heraf har 6
deltaget i ét eller flere arrangementer,
hvilket giver en deltagerprocent på
25%. To voksenmedlemmer har deltaget i alle 3 arrangementer, så måske
er det alligevel ikke så galt!
Q
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Infektionsrisici og mundhuleproblemer
i forbindelse med immundefekter
Referat: Sven Fandrup
Vi har her i IDF NYT tidligere bragt artikler om tand- og mundhuleproblemer. Men det har hidtil været i mere
generelle vendinger og anbefalingerne har i høj grad gået på rådgivning
om bedre mundhygiejne og forebyggelse.
I tabel 1 er sammenstillet en oversigt
over forskellige immundefekter og de
hyppigst forekommende mundhuleproblemer.
Referencer: WHO, Clin & Exp. Immunologu, 109; 1997, New Zee Dent J 95;
1999, Arch Int Medicine 156; 1996,
Dermatol Clin 21, 2003, JADA vol 131,
2000
Listen i tabel 1 er langt fra komplet,
men kan, selv I denne simple form,
være med til at hjælpe den enkelte patient. Drøft den med din tandlæge, der
kan søge yderligere information på et
af de to odontologiske videncentre:
• Odontologisk Landsdels- og Videncenter, Nørrebrogade 44, 8000 Århus C, telefon 89 49 29 85, eller
• Odontologisk Videncenter, Rigshospitalet 2003Z, Blegdamsvej 9, 2100
København Ø, telefon 35 45 24 93.

Tabel 1
Immundefekt

Øget risiko for infektion

Mundhuleproblemer

SCID

Alle typer infektioner

Trøske, herpes, tilbagevendende sår i munden, gingivit
(tandkødsbetændelse)

MHC klasse I Defekt

Virus og luftvejsinfektioner

Ingen beskrevne

MHC klasse II Defekt

lunger, mave-tarm

Trøske, herpes

Hyper IgM Syndrom

Ekstracellulære bakterielle,
opportunistiske infektioner

Trøske, Ludwigs angina (bindevævsbetændelse), sår i
munden

I øvrigt henvises til artiklen ”Blister og
begner” i IDF NYT nr. 4/2005, hvor du
kan finde mere information.

Di George Syndrom

Pneumocystis carinii, (lunger), kronisk betændelse i
næseslimhinden, KMC *)

Trøske, KMC, herpes, ansigtsforandringer, emaljenedbrud

Et andet godt råd er, at en immundefekt patient bør gå til kontrol hos
sin tandlæge hver tredje måned - både
børn og voksne!

Agammaglobulinæmi (kønsbunden) = XLA

Luftvejsinfektioner, ekstracellulære bakterier, enterovirus
infektioner

Bihuleinfektioner, blodforgiftning p.g.a. tandinfektioner

CVID, (almindelig variable
immundefekt)

Luftvejsinfektioner,

Risiko for blodforgiftning,
Trøske, nogen får ikke
mundhuleproblemer

Selektiv IgA defekt

Luftvejsinfektioner.

Cyklisk granulocytopeni

Intra- og ekstracellulære
infektioner, svampeinfektioner

mundefekt - og gerne hvilken - fordi
det kan være formålstjenligt at ordinere forebyggende antibiotika forud
for fx en tandudtrækning eller andre
større indgreb.

Du kan læse mere om ”Tandpleje og
sjældne sygdomme” på CSHs hjemmeside (www.csh.dk/veje_til_viden/
artikelsamling/odontologisk/odontologiske_vc.html)
Apropos tænder og mundhygiejne!
Den amerikanske fødevarestyrelse
(Food and Drug Administration, FDA)
har udsendt en advarsel mod tandpasta, der er lavet i Kina. Mange af de
kinesiske tandpastaer indeholder stoffet diethylen glycol (DGE) også kendt
som ”Diglycol” og ”Diglycol Stearate”,
der kan skade lever og nyrer. Q

Generelle infektioner

Mange er symptomfri

(Cyklisk neutropeni)
Leukocyt adhæsionsdefekt
(LAD)
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Trøske. Mange får ikke
mundhuleproblemer
Tandløsning, sår i munden

Tandløsninger i barndommen, forlænget helingstid
for sår, sår i munden

Kronisk Granulomatøs Sygdom (CGD)

Svampeinfektioner, granulomdannelser, infektioner
med pudsdannende bakterier (f.eks. Pseudomonas)

Tandkødsbetændelse, trøske,
sår i munden, ansigts og
læbeeksem, sjældent granulomer i munden

Chediak-Higashi Syndrom

Intra- og ekstracellulære
infektioner. Dannelse af
granulomer

Rodbetændelser i barndommen. Mulig øget blødningsrisiko

Hyper IgE Syndrom

Ydre slimhinde- og hudinfektioner Stafylokokker, KMC

Langvarige infektioner i
munden, sen eller ingen
udskiftning af mælketænder,
Trøske

(Job´s Syndrom)

Det er vigtigt at din, eller dit barns,
tandlæge ved, at der er tale om en im-

nogle patienter uden symptomer

*) KMC: Kronisk gærsvampe infektion (Kronisk mukokutan Candidiasis)

IDF NYT
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Familiekursus 2007
Skrevet af Lene Hulgaard Ammundsen
I starten af vores sommerferie var vi
på familiekursus på Skallerup Klit Feriecenter. Det var andet år vi var med
på familiekursus, og vi glædede os alle
fire rigtigt meget. Vi var så heldige at
få et dejligt hus med gode naboer, der
straks bød på kaffe og hjemmebagt
kage da vi ankom – et døgn senere end
alle andre. I vores hus var der spabad,
som Jonas og Freja flittigt brugte. Vores lille hund Thea følte sig hurtigt
hjemme, men den var også så heldig at
have mange til at lufte sig.

at snakke med andre børn der godt
kender til at være syge, eller have en
søskende der er syge.

Freja og Jonas nød
godt af team aktiv og
fik både lavet bolsjer
og malet på T-shirts.
Bamsekurset og førstehjælpskurset var de
begge begejstret for,
men stikkekurset var
det bedste, for Jonas fik
lov til at stikke på en af sygeplejerskerne. Både Freja og Jonas var meget glade for muligheden for at snakke med
Birgitte og Poul, for når man er syg, eller har en søskende der er syge, er der
tit noget der trykker og som kan være
svært at
tale med
far eller
mor om.
Det er også dejligt,

Vejret var desværre
ikke med os i år, men
det havde ikke større
betydning, da vi befandt os i så dejlige
omgivelser.
Fredag aften var der
fællesspisning med en
fantastisk underholdning lavet af børnene, og lørdag morgen var det desværre slut for i år.
I vores familie glæder vi os allerede til
næste år.
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Det var rigtigt dejligt at Michaela og
Debbie var der til at trøste og støtte,
når far og mor var på kursus. De voksne var på kursus hver dag, og der var
mange spændende emner, og spørge
lysten var altid stor.
Onsdag var der fridag for alle, nogle
valgte at køre til Fårup Sommerland
andre til Skagen, men det var dejligt
med en fri dag.

Rigtig mange hilsner fra Jonas, Freja
og Lene Q
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Lidt ”skotte-jokes”
Hvad gør skotter når de fryser? - De sætter sig rundt om stearinlyset.
Hvad gør de så hvis de hunde fryser? - Tænder stearinlyset!
På folkeregistret i Skotland
- ”Goddag, jeg vil gerne skifte navn”
- ”Hvorfor det?”
- ”Jeg har lige fundet en æske visitkort på gaden”.
”Vidste du, at det var en skotte, der opfandt puslespillet?”
- ”Nej, hvordan gjorde han det?”
- ”Han tabte en pengeseddel ned i sin kødhakkemaskine!”
Hvorfor går skotterne altid i vej-kanten?
- Det er fordi, der er rabat!
Skotten McNærrigs kone kommer ophidset løbende ind til sin mand:
- Vores datter sidder inde i dagligstuen på skødet af sin forlovede, og lyset er
slukket!
- Den fyr kan jeg li'! Han sparer på strømmen og slider ikke på møblerne!

IDF NYT

17

d
e bl a
.
s id s t
i
i ge n
l
i
br e v
å sp
e
p
t
t
r
e
a
ev
ed
s er n
ng i v
at ge
r-n is
e
r
t
o
t
f
Sæ
r de r
r øv e
- vi p

Aktivitetsoversigt for 2007
Måned/dato

Aktivitet

September

29.-30.

IDF NYT udsendes
Handicapdag i Legoland
Bestyrelsesmøde i Løjt

Oktober
Frederiksholms Kanal 2, 3

Til:
Socialminister Eva Kjer Hansen
Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen
Socialudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget

DK-1220 København K
Telefon 33 14 00 10

November

Fax 33 14 55 09

9.-10.

mail@sjaeldnediagnoser.dk

December

www.sjaeldnediagnoser.dk
Under protektion af
H.K.H. Kronprinsesse Mary

Sjældne Diagnoser repræsentatskabsmøde
IDF Nyt udsendes

Januar

Den 19. marts 2007

Udtalelse fra Sjældne Diagnoser

Februar

Sjældne Diagnoser har i forbindelse med repræsentantskabsmøde 16.-17. marts
2007 drøftet tab af dagpengerettigheder efter forældres pasning af deres
handicappede børn, der udføres for vederlag frem for anden aflønning.

29.-1. mar

Sjældne Diagnoser finder det uacceptabelt, at aflønningsformen i forbindelse
med forældrenes pasning af deres handicappede børn kan føre til, at omsorgspersonen mister sine rettigheder i dagpengesystemet, og således kan komme
utilsigtet i klemme.
Sjældne Diagnoser opfordrer regeringen og de politiske partier til at ændre
reglerne, så pasning af handicappede børn ikke medfører tab af dagpengeret.

Yderligere kommentarer: Formand Torben Grønnebæk, tlf. 4142 5760

Sjældne Diagnoser repræsentantskabsmøde, vest

Marts
28.-30.

IDF Nyt udsendes
Samnordisk møde i Stokholm

April
12.-13.

Landsmøde

Maj
Juni
IDF Nyt udsendes

Sjældne Diagnoser er en sammenslutning af 34 foreninger for familier med
sjældne sygdomme og handicap. Formålet med Sjældne Diagnosers arbejde er at
forbedre vilkårene for de sjældne sygdomsgrupper. Se
www.sjaeldnediagnoser.dk

Juli
August
2.-9.

Familiekursus

September
IDF Nyt udsendes

Sjældne Diagnoser er en sammenslutning af 34 foreninger for familier med sjældne sygdomme og handicap
Vi arbejder for at forbedre vilkårene for de sjældne sygdomsgrupper
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Bestyrelsesoversigt
Efter valg på generalforsamlingen 21. april 2007
er bestyrelsen sammensat således:
Bestyrelse:
Formand
På valg: 2008

Sven Fandrup, Birkeengen 96, 2740 Skovlunde
Tlf. 44 61 03 81, M. 25 53 54 43, sven@fandrup.dk

Næstformand
På valg: 2008

Christina Voigt, Multebærvej 24, 8471 Sabro
Tlf. 86 94 96 55, voigt@privat.dk

Kasserer
På valg: 2008

Anders Rasmussen, Stormgade 117, 6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 66 47, anders_jannie@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
På valg: 2009

Dorrit Holmsgaard Eskesen, Tranebærvej 43, 9440 Åbybro
Tlf. 43 33 25 30, M. 40 82 35 47, dorrit@eskesens.dk

Bestyrelsesmedlem
På valg: 2008

Jannie Jørgensen, Stormgade 117, 6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 66 47, anders_jannie@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
På valg: 2009

Lois Hibberd-Jørgensen, Hasselparken 28, 2970 Hørsholm
Tlf. 45 76 18 84, loishj@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
På valg: 2009

Anette Andreasen, Mariendalsvej 52G, 2. th, 2000 Frederiksberg, Tlf. 51 60 43 05, bamsefisk@webnet.mail.dk

Bestyrelsesmedlem
På valg: 2009

Lene H. Ammundsen, Rørkærsvej 19, Strib, 5500 Middelfart
Tlf. 64 40 24 33, leneammundsen@gmail.com

Bestyrelsessuppleant
På valg: 2009

Debbie Beck Vinther, Varbjergvej 5, 5464 Brenderup
M. 20 94 28 33, debbievinther@hotmail.com

Bestyrelsessuppleant
På valg 2008

Anne Birkelund, Rewentlowsvej 4, 5600 Fåborg
Tlf. 62 65 15 25, annebirkelund@mail.dk

Revisorer:
Revisor
På valg: 2008

Jesper Schouw, Højvangsvej 2, Vindinge, 4400 Roskilde
Tlf. 46 38 51 38, fog-schouw@get2net.dk

Revisor
På valg: 2008

Jesper Rasmussen, Skeldemark 24, 6310 Broager
Tlf. 74 44 94 26, bieras@worldonline.dk

Revisorsuppleant
På valg: 2008

Susanne Monsson, Hovmarksvej 130, 8981 Spenstrup
Tlf. 86 47 78 24, FRSU.4@get2net.dk

Hjemmeside: www.idf.dk · E-mail: information@idf.dk
Foreningstelefon: 21 27 96 15
CVRnr. 26 02 17 15 · Kontonr. i Nordea: 2111-4371899591
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