ISSN 1601-7862

23. årgang - nr. 4

IDF NYT

Immun
Defekt
Foreningen

december 2007

Glimt fra Nordisk møde ...

www.idf.dk · E-mail: information@idf.dk · Tlf. 21 27 96 15

Indholdsfortegnelse

LEDER

Leder .........................................................................................................
3
Referat af bestyrelsesmøde den 29. sep., Løjt Feriecenter ...................
4-7
www.idf.dk ...............................................................................................
8
Den sjældne dag - 29. februar 2008 .......................................................
9
Patientuddannelse, Hvad er det? ........................................................... 10-11
Actapharma ændrer pakning for Gammanorm ...................................
11
Blå bog og interview med Eva Hibberd-Jørgensen ............................... 12-13
Faktaboks: SCID - Severe Combined immuno Deficiency .................
12
Grinebidderen v/Mathias ........................................................................
14
Nordisk møde for PRIMÆR IMMUNDEFEKT (NMPI) .......................
15
Åndehul for børnene ... og for resten af deres familie .........................
16
Er det min skyld? .....................................................................................
17
Ændring af bekendtgørelsen ... ............................................................. 18-20
Ledsagerkort ............................................................................................
21
Health & Rehab 2008 ...............................................................................
22
Samnordisk møde i Stockholm ..............................................................
22
Aktivitetsoversigt for 2008 ......................................................................
23
Bestyrelsesoversigt .................................................................................
24

Skrevet af Sven Fandrup
Mens jeg sidder her og skriver på en leder til IDF NYT,
og efter at have gået med
hunden i eftermiddag, kan jeg ikke
lade være med at tænke på salmen
“Nu falmer skoven trindt om land”.
Vi er på vej ind i den mørke tid, hvor
man samler familien omkring sig, og
skutter sig lidt mod den kolde vind
uden for dørene.

Deadline:
Sidste frist for indlevering til næste nummer er 2 uger før udgivelsesmåneden, se venligst kalender bagerst i bladet.

Familiekursus 2008 har voldt bestyrelsen nogle problemer! Vi besøgte
Løjt Feriecenter her i efteråret. Det er
et dejligt sted, men desværre også et
sted, hvor der er stor usikkerhed om f.
eks. mulighederne for fælles-spisninger. Restauranten er ved at skifte forpagter, og centret ved ikke, om der kan
være en ny forpagter på plads i tide til,
at IDF kan få nogle klare aftaler.

Oplag:
300 eksemplarer.
Der udsendes 4 × årligt til medlemmer, Nordiske søsterforeninger, fagpersoner, Sjældne Diagnoser-medlemsforeninger og Det Kongelige Bibliotek.
International Standard Serial Nummer:
Papirform:
ISSN 1601-7862
PDF format:
ISSN 1601-7870
Redaktion:
Redaktør: Lene H. Ammundsen, Rørkærsvej 19, Strib, 5500 Middelfart.
DTP: Ellen Nørbjerg, Kirsebærvej 2, 8471 Sabro, e-mail: e.norbjerg@privat.dk
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Men - Immun Defekt Foreningen er
anderledes hårdfør! Bestyrelsen tænker allerede fremad mod næste sommer, og har allerede lagt sig fast på et
vinterarrangement: Kursus for forældre med immundefekte børn og voksne patienter. Her vil der blive megen
fokus på de “næsten” voksne” og de
voksne.

Derfor har bestyrelsen valgt at satse på
det sikre: Vi flytter simpelthen Familiekursus til Jyllands vestkyst (Nørre Ne-

bel), hvor et nyt feriecenter (SeaWest)
ønsker os meget velkommen.
Der har også været problemer med at
skaffe relevante foredragsholdere til
Familiekursus.
De fleste læger m. fl. holder sen ferie,
dvs. i slutningen af skolernes sommerferie. Så hvis vi vil have gode foredragsholdere, er vi nødt til at afholde Familiekursus i begyndelsen af skolernes
sommerferie. Derfor er Familiekurset
flyttet til uge 27 (28. juni - 5. juli).
Efteråret er ”konferencetid”! Jeg har
simpelthen ikke tal på det antal konferencer, der indbydes til i løbet af efteråret. Men foreningen kan jo ikke deltage i alle disse forskellige konferencer,
derfor bliver der prioriteret hårdt: Har
de relevans for foreningen eller ikke?
Hvis nej, melder vi simpelthen fra!
2008 bliver et relativt travlt år for IDF.
Derfor er det rimeligt at bruge tiden
frem til årsskiftet til at samle kræfter!
Lad mig på bestyrelsens vegne ønske
alle medlemmer, støtter og venner af
Immun Defekt Foreningen en

Rigtig glædelig jul og
et godt nytår!
Q
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Referat af bestyrelsesmøde
den 29. september 2007, Løjt Feriecenter
Skrevet af Britta Fandtrup
Til Stede: Nang Mi Olsen, Christina
Voigt, Dorrit Holmsgaard, Lois Hibberd-Jørgensen, Lene Ammundsen,
Sven Fandrup, Anette Andreasen.
Afbud:
Jannie Jørgensen, Anders
Rasmussen
DAGSORDEN:
1. Aktivitetsplan for 2008, herunder:
• Koordination af frister for tilmeldinger og egenbetalinger.
Voksenkursus: Det besluttes at arrangere et voksenkursus i trekantsområdet sidste weekend i januar
(26.-27. januar).
Landsmøde: Noget om autoimmune sygdomme – Junker?
Bestyrelsesmøde – weekend: Planlægges i Københavnsområdet 25.26. 10. 2008.
Ungekursus: Det planlægges i september 2008. Desværre må det
igen udsættes, da der skal være tid
til planlægning. Hvilken gruppe,
hvilket indhold? Forslag: kun for
unge 16-25 år. Jannie er tovholder,
Dorrit deltager i planlægningen.
Birgitte og Poul spørges af Sven.
• Aktiviteter i 2008. Skitseprogram
for sommerkursus:
Mange spørgsmål til Løjt Feriecenter:
Kan vi overhovedet være der?
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Er restauranten stor nok? Er foredragssalen stor nok?
Er der flere foredragssale? Kan vi få
husene i én gruppe?
CV undersøger og rapporterer, at
der er plads til os, og husene er billigere end på Skallerup, hvilket betyder, at der er råd til, at vi spiser
i restauranten hver aften. Ergo beslutter vi os til at booke Løjt til næste år.
Underholdning af børn:
Forslag, der undersøges: Cirkus Panik? Bamsedoktorer? Søren Brunjoff?
Der findes i Århus et områdekontor
med social medicin, folk derfra kan
evt. bruges som foredragsholdere.
Bestyrelsesbeslutning om at flytte familiekursus til uge 27 aht. til
økonomi (husene er billigere i uge
27) og foredragsholdere (flere foredragsholdere har ferie i uge 32).
2. Drøftelse af foreningens økonomi
Forbrug af økonomiske midler i 2007
til diverse aktiviteter i forhold til det
lagte budget.
Budgetoplæg for 2008.
Voksenkursus: 250 kr. pr hoved.
Landsmøde: 500 kr. pr familie, Voksenpatienter 250 kr. pr hoved.
Familiekursus: 5000 kr. pr familie,
dog 500 kr., hvis man ikke får kurset
dækket af kommunen (skal ankes).
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3. Vedtægternes paragraf 3
”Medlemmer”.
Skal der åbnes for patienter med
autoimmune sygdomme? Skal medlemmer have en direkte relation til
immundefekter?
Skal paragraffen ændres eller ej?
Argumenter for at inddrage autoimmune sygdomme:
• Det vil være godt, hvis vi kan få en
større medlemsskare aht. Foreningens økonomi i fremtiden.
• Det er godt for folk, der har en speciel sygdom, at de har en forening,
de kan henvende sig til.
• Kan give vores medlemmer en ny
indgang til viden.
Konklusion: Vi laver ingen vedtægtsændring.
4. MBL-gruppens forhold inden for
IDF
• Særlige aktiviteter?
Hjemmeside, der vil blive taget
kontakt til Keld.
Informationsprojekt (man tager
rundt i landet for at informere om
MBL), muligvis penge fra Tuborgfonden. Søgt 200.000 kr.
Mogens Pedersen kæmper for at få
lov til at afholde et kontrolleret forsøg med Subcuvia til MBL-patienter. Kan Mogens Pedersen få lov til
at henvende sig til patienterne via
foreningen. Bestyrelsen beslutter

at støtte projektet. Det er en mulighed, at Foreningen og Mogens
Pedersen går sammen om undersøgelsen. Det vil blive undersøgt.
En netværksgruppe startes op den
25. oktober i Roskilde.
• Økonomiske muligheder?
Porto og kontorartikler, skal dækkes af IDF.
Brevpapir: Hvorledes skal det udarbejdes. Der aftales, at Dorrit går
i gang med, at få udarbejdet forslag
til helt nyt logo for foreningen. (Se
Eventuelt under Marketing.)
5. Formandsskifte i 2008, herunder
sekretariatets rolle.
Sven er blevet opfordret til at stille op
som formand for IPOPI, hvorfor han
gerne vil trække sig som formand for
IDF ved valget i 2008.
Sven accepterer at fortsætte, hvis han
få aflastning. Han kommer frem med
nogle forslag.
6. Opfølgning på hjemmesidens
funktion, herunder ønsker om ændringer og evt. instruktion i brug.
Snak om hjemmesidens funktioner.
7. Eventuelt
a. IDF-NYT:
Hvorfor er det hele ikke i farver?
Ny pris med alle blade i farver 4017
kr. difference 1650 kr. pr. gang. Vi
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beslutter, at der skal en ny trykker
på.
Overskriften skal ændres, så man
kan se, at det er Immundefektforeningens blad.
Vi skal huske, at bladet er et fælles
ansvar, så alle skal være med til at
levere artikler.
b. En sjælden dag:
29. februar er udnævnt af Eurordis
som en mærkedag, for alle med en
sjælden diagnose. Anne Birkelund
har henvendt sig med et oplæg og
Debbie tilbyder sin hjælp. Hvor
meget vil vi selv markere os? Skal vi
som enkelt forening lave vores eget
initiativ? Skal vi bruge Anne til at
markere os? Sven tager kontakt til
Anne og Debbie.
c. Sociale profiler
Satspuljeprojekt (betalt af socialministeriet) om sociale forhold i
foreningen. Sven har lavet to oplæg, et til familierne og et til sagsbehandlerne. Disse skal bruges til
at hjælpe begge grupper i forhold
til sygdom og sociale forhold.
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d. Søskendekursus
Kursus lavet af Rygmarvsbrokforeningen. Det ville være rart, hvis vi
kunne få nogle flere børn med (sidste gang havde vi to med på kurset).
Der skal laves et oplæg til bladet.
Britta sender stof til Lois. Lois samler tilmeldinger og melder tilbage
til Rygmarvsbrokforeningen.
e. Patientuddannelse:
Introduktionsaften i Ballerup kommune Sven og Britta har deltaget.
Kursets udgangspunkt er ikke at
lære noget om din sygdom eller
klare sociale problemer, men går
på at lære at leve med din sygdom.
Britta skriver om det til IDF-NYT
næste gang. Sjældne diagnoser
planlægger at lave vejlederuddannelse, hvilket er mere relevant for
os.
f. IPOPI
Spørgeskema til de nationale patientforeninger har været udsendt
til bestyrelsen og vi har svaret følgende:
• Hjælp til at organisere ekspertviden om immundefektsyg-
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domme, herunder nationale og
internationale kompetencer på
området.
• Konkrete forslag til de nationale
foreningers arbejde med at synliggøre immundefektsygdomme
nationalt og lokalt.
• Hjælp til organisering af det formelle organisatoriske arbejde i
foreningerne.
SF præsenterede IPOPIs ”National Member Organizations skills
manual”, som indeholder mange
praktiske anvisninger.
e. Marketing:
Snak om nyt logo. Dorrit bedes
igen om at henvende sig til sin bror
og få ham til at udarbejde nyt logo,
som kan bruges nu også som MBLgruppens logo. Vi skal tænke nyt,
så alle de forskellige grupper indenfor immundefekter tilgodeses.
f. Evaluering fra familiekursus 2007:
Vi snakker evaluering i januar på
bestyrelsesmødet. CV sender evalueringsskemaer til Keld, så han
kan føre svar ind på Excel-ark.
g. Nang Mi Olsen er blevet inkluderet

i bestyrelsen som repræsentant for
MBL-gruppen.
Næste møde:
26. januar 2008 kl. 10-12.
Q

Immun Defekt Forening
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DEN SJÆLDNE DAG - 29. FEBRUAR 2008

Skrevet af Sven Fandtrup
Som det sikkert er gået op for mange,
har foreningens hjemmeside fået et
ordentligt løft.
Dette primært som resultat af Keld
Eskesens store indsats.
Ikke alt er helt på plads - endnu. Men
der arbejdes hårdt med de sidste
mangler.
Noget af det, som formanden har lagt
ud på hjemmesiden, ser ikke alt for
godt ud. Men indholdet fejler ikke noget.
Sygdomsbeskrivelserne er blevet opdateret med den viden, der p.t. findes
på det enkelte område.
Foreningens sociale profiler er blevet
lagt op. Læg mærke til, at der er to sociale profiler:
Én der er beregnet på sagsbehandlere,
og en, der er mere omfattende og beregnet på foreningens medlemmer.

Der er etableret et debat-forum (generelt), hvor alle, der lader sig registrere
som bruger, kan komme til orde. Det
er dejligt at se, hvor mange, der allerede deltager i forskellige diskussioner. Grunden til at man skal lade
sig registrere som bruger er simpel:
På den måde kan vi undgå en masse
SPAM på hjemmesiden.
De øvrige fora (MBL og Voksenpatienter) vises ikke, med mindre man som
bruger har fået en særlig ”godkendelse” og kan ”logge in”. Grunden er, at
foreningen ønsker at give mulighed
for mere ”tætte” snakker og udveksling af synspunkter.
Det er foreningens ønske og håb, at
den nye hjemmeside vil give mulighed for en mere aktiv dialog mellem
medlemmerne og mellem medlemmerne og foreningen. Q

Referat: Sven Fandrup
Denne dag oprinder kun hvert fjerde år, derfor er den sjælden.
Sjældne Diagnoser planlægger at bruge dagen til at gøre opmærksom på de
mamge problemer, der er omkring det at have en sjælden diagnose, som f.eks.
en primær immundefekt.
Programmet for dagen ser således:
09.30 - 15.00 Konference med emnet: ”Et sjældent godt liv” i Ingeniørernes
Hus
15.30 - 16.00 Optakt til ”sjælden-march”, hvor alle deltagerne i konferencen
(forhåbentlig mange foreningsmedlemmer) går fra Ingeniørernes Hus til Rådhuspladsen.
Ca. 17.00
Kronprinsesse Mary overrækker ”Sjælden-prisen” til en person, der har gjort noget specielt for patienter med en sjælden
diagnose.
20.00
Middag for repræsentanter for foreningerne i Sjældne Diagnoser.
IDF forsøger at skaffe sponsorater, der kan bruges til at få så mange IDF-medlemmer som muligt med til dagen (Transportgodtgørelse).
I forbindelse med markeringen af ”Den sjældne Dag” søges der efter familier eller enkeltpersoner, der er villig til at stille op til interview i TV eller avis.
Har du forslag til en person, der har gjort noget særligt for patienter med en
sjælden sygdom, så send en e-mail til formanden (sven@fandrup.dk).
Foreningens arbejdsgruppe vedrørende dette projekt består af:
Lene Hulgaard Ammundsen (leneammundsen@gmail.com),
Anette Andreasen (bamsefisk@webnetmail.dk) og
Debbie Vinther (debbievinther@hotmail.com). Q
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Patientuddannelse, Hvad er det?
Skrevet af Britta Fandtrup
61 kommuner, 4 regioner og 5 patientforeninger landet over tilbyder lige nu
kurser i patientuddannelse. Sven og
Britta Fandrup deltog i det indledende møde i Ballerup kommune. Vi var
blevet oplyst om, at patientforeninger
nok ikke lige var målgruppen, men vi
var da velkomne. Målgruppen er kronisk syge voksne patienter og pårørende.
Målet for kurset, som strækker sig
over 6 gange a 2½ time, er, at aktivere
sig selv til at lave livsstilsændringer,
således at man bedre bliver i stand til
at leve med sin sygdom.
Der findes en hjemmeside:
www.patientuddannelse.info. Hjemmesiden er dog ikke særlig informativ, men man kan se, hvilke kommuner, der afholder kurser.
De har en ret informativ folder, som
jeg har klippet lidt fra:
Fælles problemer
og fælles løsninger
Mennesker med kronisk sygdom har
ofte de samme bekymringer og problemer i hverdagen, selv om de lider
af forskellige sygdomme. Med en kronisk sygdom skal du ikke bare håndtere selve sygdommen, men også de
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kon-sekvenser, som sygdommen har
for dit liv – arbejdsmæssigt, socialt
og praktisk. Formålet med kurset er
at give dig inspiration til, hvordan
du kan tackle de problemer og udfordringer, som følger med kronisk
sygdom – sådan at du får mere ud af
hverdagen.
Du kan deltage
Kurset henvender sig til voksne, der
har en kronisk sygdom eller er pårørende til én med kronisk sygdom. Du
kan undersøge, om der er et kursus
i dit lokalområde på hjemmesiden
www.patientuddannelse.info.
Eller du kan kontakte din kommune
for at spørge om muligheden for at
komme på kursus. Der er 12-18 deltagere pr. kursus.
Alle er lige – også instruktøren
Det er et afgørende princip, at alle på
kurset kender til det at have en kronisk sygdom. Det indebærer, at det er
mennesker med kronisk sygdom, der
underviser. Instruktøren ved altså,
‘hvor skoen trykker’, og hvordan det
føles, når sygdom sætter begrænsninger i hverdagen. Ud over at kende
problemerne indefra har instruktørerne gennemført en systematisk uddannelse, der gør dem i stand til at
lede kurser for mennesker med kronisk sygdom.

Immun Defekt Forening

Sådan foregår det
Jeres arbejdsform på kurset vil veksle
imellem foredrag fra instruktørerne,
gruppediskussion, øvelser og individuelt arbejde. Det handler ikke om,
at du skal præstere noget bestemt. Og
du vil ikke blive udsat for prøver eller eksamen af nogen art. Tværtimod
vil du – og de andre deltagere − blive
bedt om at evaluere kurset: Hvad fik
du ud af det? Har kurset levet op til
dine forventninger, og har det givet
dig ny inspiration?
Der arbejdes med problemløsning
På kurset arbejdes der med følgende
emner:
• At genkende symptomer
• Muskelafspænding
• Fysisk aktivitet

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vanskelige følelser
Kommunikation
Medicinforbrug
At sætte mål – lave handleplaner
Gode kostvaner
Mestring af træthed
Problemløsning
Valg af behandlingsmetoder
Fantasirejser

Kurset er et hjælp til selvhjælpskursus, der er ikke specielt fokus på
den enkelte sygdom, problemer med
diagnose eller de sociale myndigheder, som jo ofte er det store fokus, når
vi mødes i Immundefektforeningen.
Her er ingen ”fagpersoner” (læger,
sagsbehandlere) til stede, men jeg synes, det lyder til at være en god, interessant og anderledes vinkel. Q

OCTAPHARMA ÆNDRER
PAKNING FOR GAMMANORM
I løbet af dette efterår eller til januar 2008 går Octapharma over til at levere
Gammanorm i hætteglas i stedet for de velkendte glasampuller.
Der er ingen ændringer til indhold, holdbarhed, opbevaring og pris.
(Ref. Octapharma brev 7. november 2007)

Immun Defekt Forening
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Blå Bog

Klasse:

1.C

Yndlingsfag:

Kristendom

Værste i skolen: Gymnastik, fordi
der hele tiden er nogen, der maser og
skubber.

Eva Hibberd-Jørgensen
Fødselsdag:

8. marts 2000

Øjenfarve:

Brune

Immundefekt:

SCID

Søskende:

Luka og Emilie

Livret:

Oksekød

Yndlingsfarve:

Blå og hvid

Yndlingsmusik:

MGP

Yndlingsfilm/tegnefilm:
Tom og Jerry
Hobby/fritidsinteresse: Jeg kan godt
lide at lave puslespil
Det værste:

Faktaboks:

Når der er nogen
der driller mig

Interview med Eva
Hvordan blev din immundefekt opdaget?
Det ved jeg ikke. (Eva fik en meget sjælden type lungebetændelse, da hun var 6
uger, fordi immunforsvaret fra hendes
mor ikke længere var aktivt. Derfor var
lægerne ikke i tvivl om, at Eva var syg.)
Ved dine venner, at du har en immundefekt?
Nej
Hvordan er din immundefekt en del af
din hverdag?
Jeg tænker ikke på det.
Hvor tit tager du medicin?
Jeg tager ikke mere nogen medicin..

Er det trættende
at skulle tage
medicin?
Ja
Hvor tit er du på
hospitalet?
Ikke så tit.
(Kontrol hvert
halve år.)
Hvad synes du om at være på hospitalet?
Jeg kan kun lide det lidt.
Hvad synes du om at blive stukket?
Sidste gang så græd jeg ikke, men de andre gange så græd jeg.
Hvad er det værste ved at have en immundefekt?
Alt er sjovt.

SCID - Severe Combined Immuno Deficiency
Er én af de alvorligste immundefektsygdomme. Den kræver lægefaglig
indgriben snarest efter fødslen.
Der findes otte forskellige underdiagnoser af SCID, der alle viser sig ved
svære og mange forskellige infektioner.
Fosterdiagnostik (prænatal) er mulig
allerede fra 10. - 12. graviditetsuge.
Dette forudsætter dog en vis mistanke om noget unormalt.
Arveligheden er generelt autosomal,
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recessiv (dvs. ikke-kønsbundet, vigende). En enkelt underdiagnose
nedarves kønsbundet, vigende - og
rammer derfor kun drenge.
Småbørn med en stillet diagnose bør
isoleres fra andre, ikke-familiære
småbørn, for ikke at blive udsat for
smitte med de ”normale” børnesygdomme.

Ved succesfyldt behandling vil
patientens immunforsvar fungere
stort set normalt.

Hvad er dine fremtidsdrømme?
Jeg vil gerne være ridelærer.
Q

Der fødes 1 pr. 100.000 nyfødte,
dvs. ca. 1 ny patient hvert 2. år i
Danmark.

Behandlingsmulighederne omfatter
knoglemarvstranplantation/stamcelletransplantation, evt. genterapi.

Immun Defekt Forening
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Nordisk møde for
PRIMÆR IMMUNDEFEKT (NMPI)
- Jeg vil starte med nogle jule-vittigheder. Men jeg kan ikke huske, om
jeg har fortalt dig dem før.
- Er de morsomme?
- Øh, ja?
- Så har du ikke.
Nå, okay! - Men her kommer de altså
alligevel! :)
- Og hvad ønsker du dig så i julegave
i år? spurgte julemanden i stormagasinet den lille pige, der sad på
hans skød.
- Har du ikke fået min e-mail? sagde
den lille pige fornærmet.
”Far, jeg ønsker mig ikke den der
Mountainbike i julegave alligevel!”
Faderen: ”Hvorfor ikke?”
Sønnen: ”Fordi jeg lige har fundet en
splinterny ude i garagen”.
Sig mig engang, sagde den ene gås til
den anden.
- Tror du på et liv efter juleaften?
Idé til en sjov leg
I skal være så mange som muligt. I
skal alle sammen have noget at skrive på og med. I skal nu vælge et kort
eventyr, fx H C. Andersens ”Hvad fatter gør, det er altid det rigtige”. Nu
skal i så vælge et antal tillægsord i
hver skal skrive ned, for eksempel 20.
Nu får I så noget tid til at skrive de
20 tillægsord ned, eller hvor mange i
nu har valgt. Tillægsordene kunne fx
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være: Elastisk, sød, blå, gammel, oppustet, nyfødt, osv. OBS: Det er ikke
en konkurrence med at blive først
færdig, så tag jer god tid.
Når alle så er færdige, vælger I en der
skal læse eventyret op. Den person får
også alle papirerne med tillægsordene på. Han læser så det valgte eventyr op, men hver gang der kommer
et navneord, fx historie, gård, hund,
osv., læser han/hun et af tillægsordene op. Og hver gang der optræder et
tillægsord i eventyret, erstatter han/
hun det med et af dem fra papirerne.
Når der ikke er flere tillægsord på papirerne, starter han/hun forfra.
Så ”Hvad fatter gør, det er altid det
rigtige”, kan for eksempel komme til
at lyde sådan her: ”Nu skal jeg fortælle dig en nymalet historie, som jeg har
hørt, da jeg var surmulende, og hver
gang jeg siden har tænkt på den, synes jeg at den blev meget læspende;
for det går med blå historier ligesom
med dybe mennesker, de bliver smilende og hurtigere med alderen, og
det er så uhyggeligt” Osv.
Held og lykke! :)
Jeg vil stadig gerne have at I sender
nogle idéer til forslag eller forslag til
idéer til mig. Jeg har ikke modtaget
nogle ting endnu, og jeg vil rigtig gerne hvis I bare sender det mindste ind
til mig.
Det kan stadig gøres på min e-mail
adresse: mathias@eskesens.dk
På forhånd tak :-) / Mathias.
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Skrevet af Sven Fandtrup
Repræsentanter for de nordiske immundefektforeninger mødtes i dagene 1. - 2. juni 2007 i Reykjavik for at
drøfte fælles problemer og udveksle
erfaringer og nyheder.
Der var repræsentanter fra Norge,
Sverige, Island og Danmark. Men repræsentanten fra Finland måtte melde afbud i sidste øjeblik.
Ét af de faste punkter på mødets
dagsorden er, at hvert land fortæller
om sin status og aktiviteter siden sidste møde:
• Island (LIND):
Foreningen nu har 23 familier som
medlemmer
Planlægger en “doktors dag” i januar 2008 mhp. at fortælle islandske
læger om primær immundefekt.
• Sverige (PIO):
Har haft en fantastisk medlemsfremgang! Fra 650 til 800 medlemmer.
Foreningen har haft held til at have
en stand på en stor svensk lægekonference, med stor succes.
Planlægger Samnordisk Møde
2008, som vil finde sted i Stockholm.
Endelig vil Sverige iværksætte en
undersøgelse af Rejseforsikringer i
forbindelse med kroniske sygdomme.

• Norge (NIF);
sendte en gruppe unge til Barcelona. Gruppen skulle selv arrangere
alting (det var en del af formålet),
og alt gik godt.
Af andre emner bør nævnes:
• Mulighederne for at gennemføre
en nordisk ungdomslejr i august
2009.
• Snak om stamcelletransplantation. Hvorledes skal den enkelte
forening rådgive sine medlemmer.
Her er både praktiske og etiske
spørgsmål at tage stilling til.
• De nordiske landes fortsatte repræsentation i den Internationale Patient Organisation for Primær Immundefekt (IPOPI), hvor det vigtigt
at nordiske synspunkter kan fremføres.
• Problemer med at patienter ikke
henvises til de rette specialister.
Dette er et generelt problem i alle
de nordiske lande.
• Island beklagede sig over, at det
var svært at skaffe subkutan immunglobulin til hjemmebehandling.
Udover de faglige drøftelser var der
mulighed for at se en lille smule af Island, og at smage rigtig islandsk mad
(lammekølle).
Q
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Åndehul for børnene
... og for resten af deres familie
Børnehuset Siv er et fristed for alvorligt syge børn. Her kan de lege med
andre børn, selv når deres immunforsvar er så svækket, at de ellers lever en
isoleret tilværelse.

Personale:
Der er seks ansatte i Børnehuset Siv;
tre pædagoger, en rengøringsmedarbejder, en medarbejder i køkkenet og
en daglig leder.

De mest almindelige sygdomme i
Børnehuset Siv er alvorlige hjertefejl,
svære immundefekter samt leukæmi
og andre cancerformer.
I huset er hverdagen struktureret som
i en almindelig daginstitution, og de
pædagogiske aktiviteter tager naturligvis hensyn til børnenes sygdom.
Personalet lægger vægt på, at give
børnene rare oplevelser og styrke
deres sociale kompetencer, så de på
trods af deres sygdom, oplever nogle
af de ting, som er helt almindelige i et
barns liv.
Et barns livstruende sygdom rammer
hele familien.
Derfor er Børnehuset
Siv
også til for de
syge børns søskende, forældre og bedsteforældre.
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Vi har åbent alle hverdage
fra kl. 9.30 – 16.30
Du er altid velkommen til at ringe til
os eller sende en e-mail, hvis du vil
vide mere!
Børnehuset Siv
Alfred Sørensensvej 4
3520 Farum
Tlf. 44 95 00 66
info@bhsiv.dk - www.bhsiv.dk
Okt. 2007
Fotos: Thim Jungersen,
Bruger af Børnehuset Siv.
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Er det min skyld?
Skrevet af Mona Jensen (Hjertebarn.dk)
Kender vi mødre ikke det spørgsmål?
Når vores børn er syge, stiller mange
af os så ikke det spørgsmål?
Når vi sidder på sygehuset med vores
syge børn og ser på ham eller hende,
der kæmper for livet, sniger tanken sig
så ikke ind?
Det har jeg i hvert fald oplevet alle de
gange, Nikolai har været indlagt.
Kunne jeg have gjort noget anderledes
under min graviditet? Hvorfor var det
nu lige nødvendigt at blive røntgenfotograferet? Hvorfor var den allergimedicin nu lige nødvendig? Hvis jeg nu
ikke havde gjort det og det, så havde
vi måske undgået alt det, vi har været
igennem?
Jamen, det er tanker, jeg ikke kan
komme udenom. Jeg har snakket med
overlægen, og han mener ikke, det har
nogen indflydelse, men selv de klogeste og mest vise mænd kan ikke få
mig fra den tanke, at skylden i bund og
grund ligger hos mig. Jeg ved, det nok
er fuldstændig absurd, totalt hen i vejret, men hvad gør man, når man bare
gerne vil finde en grund?
Hjemme har vi snakket det meget
igennem, og vi ved, at uanset grunden, så er Nikolai, som han nu engang
er. Han er en dejlig dreng, men han er
ikke som andre, og det er vi heller ikke
mere. Vi er nok mere tæt som familie
nu, for vi har lært, at vi kun kan stole
på hinanden, og i vores tilfælde havde

vi kun hinanden at støtte os til, da det
var allerværst.
Hele min mands familie gav mig skylden for Nikolais sygdom, for jeg havde
jo haft ham i mig i 9 måneder, og jeg
havde født ham. Jeg kunne bære, at de
gav mig skylden (troede jeg), men jeg
lærer aldrig at tilgive, at de ikke kan
acceptere min søns handicap.
Jeg tænker ofte, når jeg læser i forskellige blade, at det er skønt at se, der er
familier, der bakker op, for det gør de
fleste, men hvor ville jeg dog have ønsket, vi havde opbakning dengang, ja
da også gerne stadig.
Når jeg ser tilbage på de sidste 7½ år,
kan jeg stadig mærke ensomheden,
angsten og ønsket om, at de havde været der, men sådan var det ikke.
Nu er Nikolai kommet godt i gang,
men han er handicappet og kommer
nok altid til at behøve støtte fra andre.
Jeg har valgt ikke længere at have kontakten til min mands familie, jeg er
nok blevet lidt hård af modgang. Til
gengæld synes jeg i dag, det er synd for
dem, der har den forkvaklede indstilling til handicappede og livstruende
syge, de lærer ikke at føle glæden helt
inde i deres hjerter.
Det var bare et lille (surt) opstød fra
en mor med 4 skønne børn, der dagligt giver mig så megen glæde, at mit
hjerte trods alt er fyldt med lykke. Q
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Ændring af bekendtgørelse...
Rundskrivelse fra Arbejdsdirektoratet

– om beskæftigelseskrav og
dagpengeperiode
Ændringen er en følge af lov nr. 498 af
6. juni 2007 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
(dagpenge eller efterløn efter pasning
af handicappet eller alvorligt sygt
barn eller nærtstående, der ønsker at
dø i eget hjem).
Ændringen har betydning for personer, der i mere end 2 år har passet et
handicappet eller alvorligt sygt barn
med støtte efter § 42 i lov om social
service. For disse personer giver ændringen mulighed for, at den såkaldte
optjeningsperiode kan forlænges med
mere end de gældende maksimalt 2
år, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 6.
Optjeningsperioden kan efter den
nye § 1, stk. 7, forlænges ud over den
2-Års-grænse, der gælder efter bekendtgørelsens § 1, stk. 6, med den
del af perioden med støtte til pasning
af handicappet eller alvorligt sygt
barn, der ligger ud over 2 år, herunder
perioden med tabt arbejdsfortjeneste
på op til 3 måneder efter udgangen af
den måned, hvor betingelserne for at
modtage hjælp, er bortfaldet. Der er
ikke nogen grænse for, hvor meget
optjeningsperioden kan forlænges
efter den nye § 1, stk. 7.
Ændringen træder i kraft den 1.
august 2007 og har virkning for med-
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lemmer, der denne dag eller senere
får støtte til pasning af handicappet
eller alvorligt sygt barn efter § 42 i lov
om social service.

Uddrag fra tilhørende
vejledning.
1.9 særligt om bekendtgørelsens § 1,
stk. 7:
Optjeningsperioden kan forlænges
med den periode, hvor et medlem
passer sit handicappede eller alvorligt syge barn med tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i lov om social service,
herunder perioden med tabt arbejdsfortjeneste på op til 3 måneder efter
udgangen af den måned, hvor betingelserne for at modtage hjælp er bortfaldet. Det er dog kun den del af perioden, der ligger ud over 2 år, der kan
forlænge optjeningsperioden ud over
den 2-års grænse, der gælder efter § 1,
stk. 6, da de første 2 år af perioden anses for at være dækket af den pågældende mulighed for at forlænge optjeningsperioden, jf. bekendtgørelsens
§ 1, stk. 6.
Det betyder, at hvis et medlem har
fået tabt arbejdsfortjeneste i 5 år, forlænges optjeningsperioden først med
2 år efter § 1, stk. 6 og herefter yderligere med 3 år efter § 1, stk. 7. Optjeningsperioden er herefter på i alt 8 år.
§ 1, stk. 7 finder anvendelse på medlemmer, der den 1. august eller senere
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får tabt arbejdsfortjeneste til pasning
af handicappet eller alvorligt sygt
barn efter serviceloven.
Hvis et medlem fx har fået tabt arbejdsfortjeneste fra d. 1.oktober 2002
til den 30. september 2007, vil pågældende kunne få forlænget sin optjeningsperiode med 5 år, uanset at en
del af perioden med tabt arbejdsfortjeneste ligger forud for den 1. august
2007. Pågældende vil dermed kunne
få ret til dagpenge, hvis betingelserne
herfor i øvrigt er opfyldt.
Et medlem, som forud for den 1.
august har modtaget, men ikke længere modtager tabt arbejdsfortjeneste, vil derimod ikke kunne få forlænget sin optjeningsperiode med mere
end de pågældende 2 år, jf. § 1, stk. 6.
Beskæftigelsesministerens svar mht.
delvis tabt arbejdsfortjeneste (L214):
Det lovforslag, som regeringen har
fremsat, sikrer, at personer, som gennem en årrække har passet et handicappet eller alvorligt sygt barn med
hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter lov om social service,
ikke står uden forsørgelsesgrundlag i
form af arbejdsløshedsdagpenge, når
pasningen af barnet ophører.
Det sker ved, at den såkaldte optjeningsperiode kan forlænges med hele
den periode, hvor der er modtaget
tabt arbejdsfortjeneste efter lov om
social service, og dermed ud over de
to år, som for tiden er den maksimale
grænse for forlængelse.

Det er korrekt, at lovforslaget ikke
giver adgang til arbejdsløshedsdagpenge for personer, som arbejder på
nedsat tid og sideløbende får tabt arbejdsfortjeneste til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn, og
som herefter mister deres deltidsarbejde, mens pasningen af barnet fortsætter.
Det skyldes, at arbejdsløshedsforsikringen er en arbejdsmarkedspolitisk
foranstaltning, der skal forsikre medlemmerne mod tab af indtægt som
følge af ledighed. For at et indtægtstab kan anses for en følge af ledighed,
forudsætter det bl.a., at den ledige
står fuldt ud til rådighed for arbejdsmarkedet.
Det er derfor en helt grundlæggende
betingelse for at få dagpenge, at man
står fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet. Det indebærer bl.a., at man
med dags varsel skal kunne og ville
overtage arbejde på fuld sædvanlig
tid som fuldtidsforsikret eller deltidsforsikret.
Regeringen ønsker ikke at ændre ved
denne helt grundlæggende betingelse for ret til dagpenge.
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter lov om social service
bliver givet som erstatning for, at man
har et indkomsttab, fordi man på
grund af pasningen af et handicappet eller alvorligt sygt barn ikke kan
påtage sig arbejde i fuldt omfang.
Udgangspunktet for rådighedsvurderingen vil derfor klart være, at man i
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denne situation ikke opfylder rådighedsbetingelserne, fordi man ikke
kan overtage arbejde på fuld tid.

Lidt at tænke
over...

Jeg kan i øvrigt oplyse, at personer,
der modtager tabt arbejdsfortjeneste
efter lov om social service og bliver
ledige fra deres deltidsarbejde, har
mulighed for at få en særlig supplerende ydelse i op til tre måneder, hvis
de ikke opfylder betingelserne for at
modtage arbejdsløshedsdagpenge og
ikke har mulighed for et rimeligt tilbud om ansættelse i et deltidsarbejde.

Hvad sker der, hvis du bliver skræmt
til døde to gange?

Beregning af
arbejdsløshedsdagpenge

Hvis man venter sig det uventede, bliver det uventede ikke så ventet?
Har te-drikkere kaffepause?
Hvis hensynsløse idé var det at putte
et ”s” i læspe?
Hvorfor ser man aldrig overskriften:
”Spåkone vandt i lotto”?

Beskæftigelsesministeren har oplyst,
at reglerne om beregning af arbejdsløshedsdagpenge vil blive ændret administrativt, således at personer, der
opnår dagpengeret som følge af lovforslagets § 1, nr. 2, vil modtage dagpenge med højeste dagpengesats, jf.
§§ 47 og 70 i lov om arbejdsløshedsforsikring.

Hvorfor steriliseres sprøjterne inden de skal bruges ved henrettelser i
USA?

Reglerne vil også omfatte medlemmer, som overgår til efterløn efter
pasningsperiodens ophør, og som
har opnået dagpengeret som følge af
forslaget. Dog vil disse medlemmer −
på lige fod med andre, som overgår til
efterløn − få udbetalt efterløn med 91
pct. af maksimal dagpengesats, medmindre de opfylder den såkaldte 2års-regel i efterlønsordningen. Q

Hvorfor råber folk ”Kig op”, når en
genstand er på vej ned mod én? Er de
ude på, at man skal få det i ansigtet?
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Hvad er en gratis gave?
Flyder vand?
Hvorfor er en boksering firkantet?
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Ledsagerkort
Fra www.handicap.dk/ibs/ledsagerkort/ledsagerkort-boern
Ledsagerkort/børneledsagerkort udstedes af Indvalideorganisationernes
Brugerservice (IBS)

Børn over 10 år

Børn under 10 år

DSB's ledsagerkort
Brugerservice udsteder ledsagerkort
til DSB. De giver ret til at medtage en
ledsager på rejsen gratis - eller til selv
at rejse til halv pris.
Kortet giver endvidere mulighed for
at flyve indenrigsflyvning med ledsager til nedsat pris.
Kortet giver også ret til rabat for en
nødvendig handicapledsager på en
række kulturinstitutioner samt seværdigheder og attraktioner. Se listen
over kulturinstitioner.
Bevægelseshæmmede og psykisk
handicappede kan ansøge om ledsagerkortet. Blinde henvises til Dansk
Blindesamfund, der administrerer en
lignende ordning.
Kortet koster 100 kr. Gironummer:
053-2355, husk at skriv "DSB" samt
cpr-nummer i indbetalingsfeltet.

Børneledsagerkortet
DSB-ledsagerkort, der også giver ret
til gratis ledelse på en række kulturinstitutioner, kan ikke udstedes til
børn under 10 år. For dem udsteder
Brugerservice i stedet - efter aftale
med Kulturministeriet - et Børneledsagerkort. Kortet giver ret til rabat for
en nødvendig handicapledsager på
en række kulturinstitutioner samt seværdigheder og attraktioner. Se listen
over kulturinstitioner.
Bevægelseshæmmede og psykisk
handicappede kan ansøge om ledsagerkortet. Blinde henvises til Dansk
Blindesamfund, hvis rejsekort godt
kan udstedes til børn under 10 år.
Når ansøgningsskemaet er udfyldt
skal det indsendes til IBS. Kortet koster 100 kr. Send beløbet til gironummer 053-2355, husk at skriv "Børneledsagerkort" samt cpr-nummer i
indbetalingsfeltet. Q
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HEALTH & REHAB 2008

Aktivitetsoversigt for 2008
Måned/dato

Skrevet af Sven Fandtrup
Som sædvanligt har Sjældne Diagnoser en stand på messen Sundhed
og rehabilitering (Health og Rehab).
Dette er nordens største messe for
hjælpemidler, serviceydelser samt
pleje og sygehusudstyr.
Messen løber af stabelen I dagene 6. 8. maj 2008 og finder sted I Bella Centret ved København.
Også denne gang har IDF, sammen
med 7 andre foreninger, tilbudt at
stille “personale” til at passe standen
i åbningstiden (Tirsdag 9 - 17, onsdag
9 - 19 og torsdag 9 - 17).

Aktivitet

Januar

De andre foreninger er: Marfan Syndrom, Rett Syndrom, Neurofibromatosis Recklinghausen, Mitokondrie,
Osteogenesis Imperfekta og Handicappede Børn Uden Diagnose.

26.-27

Kursus for forældre og voksne patienter
Næsbylund kro, Odense
Tilmeldingsfrist: 1. december 2007
Egenbetaling kr. 250,- pr. deltager.

Februar
29.-1. mar

IDF søger derfor frivillige, som vil
tage en tørn (en dag, en halv dag eller
hele perioden).

Marts

Hvis du vil vide mere, og har lyst til
at være med, så kontakt Sven Fandrup (sven@fandrup.dk, telefon 4461
0383). Q

April

27.
28.-30.
12.-13.

Sjældne Diagnoser repræsentantskabsmøde, vest
IDF Nyt udsendes
NMPI
Samnordisk møde i Stokholm
Landsmøde og generalforsamling
Legoland Village
Tilmeldingsfrist: 1. februar 2008
Egenbetaling: kr. 500 pr. familie, kr. 250 for enlige

Maj
Juni
28.-

Samnordisk møde i Stockholm

Juli
-5

Skrevet af Sven Fandtrup
Vor svenske søsterforening (Primär
Immunbrist Organisation = PIO) står
for arrangementet af SAMNORDISK
MØDE 2008.
Mødet vil finde sted i Stockholm fra
fredag den 28. - søndag den 30. marts
2008.
Fra det foreløbige program kan nævnes:
• Besøg på Octapharmas facilitet til
fremstilling af immunglobulin,

• At leve med en primær immundefekt, sygeplejerske Ann Gardulf,
• Primær immundefekt hos børn; oftest mere end bare mangel på immunglobulin.
Foreningen har fået stillet 10 pladser
til rådighed, og håber på stor opbakning fra medlemmerne. Q

Familiekursus
Feriecenter SeaWest, Nørre Nebel
Tilmeldingsfrist: 15. marts 2008
Egenbetaling: kr. 5000 pr. familie
IDF Nyt udsendes
Familiekursus

August
September
Weekend for unge voksne (16-25 år)
Nærmere detaljer vil tilgå senere
IDF Nyt udsendes
Oktober
25.-26.

Bestyrelsesweekend

November
December
IDF Nyt udsendes
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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@webnetmail.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, Charlotte Muncks Vej 3, st. tv, 2400 Københaven NV, 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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