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Skrevet af Sven Fandrup
Ved den stiftende generalforsamling i 1984 var der 14
personer til stede, nok til at
få startet foreningen. Ved
dette års generalforsamling var der 16
medlemmer til stede. Heraf var de syv
bestyrelsesmedlemmer og tre voksne
gik med børnene i Legoland. Tilbage var seks medlemmer. Lidt magert!
Men på den anden side var generalforsamlingen beslutningsdygtig, og det
er jo på generalforsamlingen de lange
linier fastlægges.
Om aftenen tegnede børnene ”en immundefekt”. Et projekt som blev sponsoreret Baxter. Ideen er at børnenes
tegninger skal bruges på f.eks. postkort, plakater og lignende. Det bliver
spændende at se det færdige resultat.
Foreningen lever med en form for
”dobbeltøkonomi”. Dette skal forstås
på den måde, at nogle penge er ”frie”
midler, der kan anvendes efter foreningens forgodtbefindende. Det vil
f.eks. sige til foreningens drift, udgivelse af IDF NYT m.v. Andre – og det er
de fleste – er øremærkede og må kun
bruges til de projekter, de er søgt til.
Det gælder for alle de penge, som foreningen får fra Handicappuljen. Disse
penge bruges derfor til afholdelse af
Kursus for forældre og voksne patienter, Landsmøde og Familiekursus.
Som landet ligger lige nu, ser det ud
til at foreningen vil have færre ”frie”
midler til rådighed i 2008, så der skal

holdes lidt igen for at få det hele til at
løbe rundt.
Et af foreningens igangværende projekter er, at prøve at få styr på regler og
procedurer for behandling og kontrol
af voksne immundefekte patienter i
Region Hovedstaden. Det synes ikke
at være nogen simpel opgave og ender måske med en direkte henvendelse til Regionsrådet. Nogen må jo vide,
hvordan reglerne er! Til gengæld er det
dejligt at erfare, at der er godt styr på
disse ting i Region Nordjylland.
På bestyrelsesmødet i forbindelse med
generalforsamlingen blev der brugt
megen tid på en diskussion om et særligt hus til de unge (Klub 14) under Familiekursus. Den endelige beslutning
blev, at foreningen dels ikke har råd til
at leje endnu et hus, dels at de unge
Klub 14-medlemmer må ”tage til takke” med deres familier.
Ellers ser vi frem mod Familiekursus
2008, hvor deltageantallet overstiger
selv de vildeste forventninger. Det vil
stille store krav til alle deltagere. Specielt er det håbet, at de gamle, garvede
familier vil tage godt imod de nye, der
er med for første gang.
Endelig arbejdes der med at få et Kursus for unge (16 – 25 år) op at stå i efteråret. Skal det lykke, er det en forudsætning, at der kan etableres et samarbejde mellem de unge og bestyrelsens
planlæggere.
Sven Q
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Referat af generalforsamling
den 12. april 2008, Legoland Village
Skrevet af Christian Voigt
1. Valg af dirigent
Keld modtager valget som dirigent.
Generalforsamlingen er lovlig varslet.
2. Bestyrelsens beretning for 2007
Formanden aflægger bestyrelsens
beretning. Denne fremgår af sidste
IDF-Nyt.
Kolossal medlemsfremgang, hvor
med lemstallet nu overstiger 300 medlemmer.
Hjemmesiden er revideret og har fået
nyt udseende takket være Keld. Dette
betyder at sekretariatet nu kan kommunikere med medlemmer og potentielle medlemmer.
Foreningens aktiviteter i årets løb;
voksenkursus, landsmøde og familiekursus.
Samarbejder med nordiske søsterforeninger, IPOPI og SD.
Sponsoraftaler med Baxter, Ochtapharma og CLS Behring, som giver
sponsorater til enkeltprojekter.
Bestyrelsen havde planlagt arrangement for klub-14, men dette blev desværre ikke gennemført. Planen overføres til dette år og forventes gennemført til september.
Beretningen godkendes af generalforsamlingen.
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3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2007
Regnskabet fremgår af forgående udgave af IDF-Nyt.
De tre kursusaktiviteter gav en samlet underskud på 15.000 kr., mens den
almindelige drift gav et overskud på
11.000 kr. Underskuddet på de 3000
kr. dækkes af formuen som udgør ca.
158.000 kr.
Regnskabet godkendes af generalforsamlingen.
4. Fremlæggelse af budget for 2008
Budgettet fremgik af forrige nummer
af IDF-Nyt og opererer med et beregnet overskud på ca. 30.000 kr. Dette er
dog afhængig af tildelingen af midler
fra Sjældne Diagnoser.
Budgettet godkendes.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter
Sven Fandrup
genvalgt
Christina Voigt
genvalgt
Anders Rasmussen
genvalgt
Jannie Jørgensen
genvalgt
Lisbeth Monseli
valgt
Suppleant
Anne Birkelund

genvalgt

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant
Jesper Bie Rasmussen
ønsker ikke genvalg
Jesper Fog Schouw
genvalgt som revisorsuppleant
Susanne Monsson
genvalgt som revisorsuppleant
Frank Østergaard
valgt som revisor

Valg af ekstern revisor er:
PriceWaterHouseCoopers
8. Indkomne forslag
Ingen forslag
9. Eventuelt
MBL-gruppen. Der er forsøgt etableret et samarbejde mellem IDF og
MBL-gruppen, men dette er ikke lykkes.
Etablering af lokale kontaktpersoner,
som kan skabe grupper med behov
for møder og samtaler. Kontaktpersoner efterlyses i et kommende nummer af IDF-Nyt.
Bestyrelsen Q

5. Fastsættelse af kontingent for
2009
Forslag om uændret kontingent. Forslaget vedtages.
Diskussion om betaling af kontingent
hvis man indmeldes før kontingentbetaling. For nuværende fungerer
indmeldelse efter 1. december som
betaling for næste år. Denne ordning
fortsættes på baggrund af udgifter i
forbindelse med indmelding af nye
medlemmer, hvor de nye medlemmer
tilsendes en del materiale af foreningen.

Immun Defekt Forening
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Referat af bestyrelsesmøde
den 12-13. april 2008, Legoland Village
Skrevet af Christian Voigt
Til Stede: Dorrit, Jannie, Sven, Lene,
Lois, Christina, Anders.
Afbud: Debbie, Anette.
Referent: Christina
DAGSORDEN:
Lørdag; 10.00 - 12.00
1. Underskrifter på referat af bestyrelsesmøde 27. januar 2008
Underskrifter er foretaget af Dorrit,
Jannie, Lois, Sven, Lene, Christina.
2. Forestående Landsmøde (løse ender?)
To afbud på grund af sygdom. Familien Holmstad og Austad. Stedet er
orienteret.
Praktisk: der tages foto af hele gruppen før afgang til Legoland kl. 13.00
Kl. 19.00 børnene tegner en immundefekt med farver. Tanken er, at tegningerne kan blive til postkort. Anette Mikkelsen har indkøbt tegnepapir
og farver til børnene.
Kl. 20.00-21.00 Bankospil. Dorrit har
købt præmier.
Kl. 20.30 Aftenkaffe
Søndag:
Morgenmad til kl. 10.00
Udtjekning senest kl. 10.00.
Anders afregner med foredragsholder.
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3. Emner til fremlæggelse på Landsmødet:
a. MBL-gruppen
Orientering om forløbet. IDFs præmisser for indplaceringen af gruppen blev ikke imødekommet. Drøftelse af MBL-gruppen. Konflikt
med Sjældne Diagnoser kan komme, idet et evt. medlemskab med
MBL-foreningen kan kollidere med
IDF.
b. Ungdomshus under Familiekursus
Caroline Termansen har sendt
forslag til aktiviteter for klub-14.
Bestyrelsen beslutter at søskende
til immundefekte børn deltager
på lige fod med resten af familien
dvs. huset følger de immundefekte
børn, og søskende ikke kan tilbydes
særlige indkvarteringsmuligheder.
Desuden forventes det at alle over
14 år deltager i kursustilbuddene
om formiddagen. Jannie er kontaktperson til Klub 14 ved årets familiekursus og er behjælpelig med
økonomisk støtte til klub-14s forslag til arrangementer. Konflikter,
opstilling af regler, grupperinger
m.m. skal familierne selv afhjælpe.
Immundefekte ikke-hjemmeboende børn kan deltage i kurset på
særlige præmisser opstillet af bestyrelsen.

Immun Defekt Forening

c. Kursus for unge voksne til september
Debbie vil gerne være behjælpelig i
forbindelse med et sådant arrangement. Deltagere er immundefekte
og søskende 16-25 år. Bestyrelsen
nedsætter særligt udvalg, hvis opgave er at arrangere et sådant tilbud. Tilbuddet skal have fokus på
livskvalitet – den enkeltes muligheder frem for oplysning om sygdommen.
Sven har kontakt til et hotel i Nykøbing Falster, som kan tilbyde aktivitetsmuligheder. Pointen er, at det
primære er samværet mellem deltagerne frem for konkrete tiltag.
Bestyrelsen beslutter at Lois og
Debbie står for kontakten til de
unge. De drøfter deres behov og
vender tilbage med et forslag til
bestyrelsen til godkendelse. Lois
igangsætter projektet. Målet er at
arrangementet afholdes i september.
d. Kontaktpersonordning
Skal vi forsøge at etablere kontaktpersonsordningen i regioner/ lokalområder? Disse skal fremgå af
hjemmesiden og medlemsblad og
have støtte økonomisk og ressourcemæssigt fra bestyrelsen. Punktet
skal fremsættes i medlemsbladet
og være en hensigtserklæring for
foreningen.
Målet bør være at disse kontaktpersoner ikke er del af bestyrelsen,
men varetages af foreningens medlemmer sådan, at flest mulige inddrages i foreningens aktiviteter.

Gennemgang af regnskabet
Manglende funktionsadskillelse, men
dette har Anders og Sven taget egne
forholdsregler for. Regnskabet giver
ikke anledning til bemærkninger.
Fuldmagtsforhold: både Sven og Anders har adgang til dette.
Søndag: 10.00 - 12.00
4. Konstituering af bestyrelsen og
fordeling af opgaver
Lene ønsker ikke at genopstille til valget næste år og ønsker derfor ikke at
fortsætte med bladet.
Formand Svend Fandrup
Kasserer Anders Rasmussen:
Næstformand Christina Voigt
Social vogter Lois Hibberd-Jørgensen
Web-master: Keld Eskesen
IDF NYT: vi spørger Lisbeth Monselli,
men Lene fortsætter indtil sommer i
samarbejde med Sven. Dorrit samarbejder med Lene om udarbejdelsen af
IDF NYT.
Skal oplaget øges til 325 stk. pr. nummer? På baggrund af den nedsatte tildeling af midler fra Tips & Lotto øger
vi ikke oplaget i første omgang, men
afventer udviklingen. I stedet lægger
vi flere foldere ud på hospitalsafdelingerne.
Marketing / plakat m.m.: Jannie er
ansvarlig, Anette og Anne deltager i
gruppen.
Nordisk samarbejde: Sven og en ekstra evt. Christina
Lægefaglig rådgivningsgruppe: vi
vil gerne lave noget lignende Sveriges SLIPI (lægefagligt netværk/råd-
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givningsgruppe). Ansvarlig er Sven.
Anette og Christina deltager i gruppen.
IPOPI: på baggrund af Svens deltagelse i bestyrelsen giver det mulighed
for at en ekstra deltager.
Rådgivning og henvendelser: Dorrit
og Jannie. Anette og Britta har været
på kursus i foreningsvejledning og er
inkluderet i gruppen.
Familiekursus: Ansvarlig Christina.
Gruppe: Dorrit og Lois + evt. ekstern
arbejdsgruppe
Landsmøde/ generalforsamling:
Sven, Christina og Anders
Voksenkursus: Ansvarlig Christina.
Gruppe: Lene og Jannie
5. Økonomi
Kørselsgodtgørelse: Satsen udgør 1,78
kr. pr. kilometer og kan søges til alle
arrangementer, hvor der er bestyrelsesmøde.
Tips & lottomidler: det ser ud som om
IDF får færre midler i år. Vi må derfor
tænke over vores udgifter.
PC: Anders har brug for en ny PC og
indkøber inden for rammen på 8000
kr. som vi har i overskud fra hjemmesidens budget.
a. Metrokort til foreningen
Vi anskaffer os et sådant. Sven sørger for dette.
6. Familiekursus, planlægningsstatus
Vi har styr på programmet. Gitte
Madsen, Anne Mette Hvass, Mogens
Pedersen, Henriette Kristoffersen,
Birgitte Madsen, Henning Nielsen
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har givet tilsagn, mens vi fortsat afventer Jens Veirum.
Vi mangler et rum til at samles om aftenen. CV undersøger dette med stedet.
Bankospil: evt. kun for børnegruppen.
Lene arrangerer billedlotteri for de
mindste (0-6 år) + evt. sanglege en
formiddag. Lene samarbejder med
Britta.
Dorrit indkøber bankopræmier for
2000 kr.
Bamsedoktor: kan evt. afvikles parallelt med billedlotteri. Christina spørger Anette om ”de kolde elefanter”
kan være del af dette arrangement.
Aftenkaffe: Dorrit kontakter bager
i området til kaffe søndag, mandag
og torsdag. Desuden indkøber hun
frugt, engangskrus, servietter og saftevand.
Anette Mikkelsen: engangstallerkner,
servietter og engangskrus, navneskilte, kildevand, ”kolde elefanter”.
Familierne præsenteres gruppevis.
Sven kontakter Octapharma med
henblik på sponsorat i forbindelse
med familiekurset gerne Gitte Madsens foredrag.
Sven udsender mail til klub-14 forældre, hvori der redegøres for præmissen for deltagelse i FAKU for denne
gruppe.
Bestyrelsesweekend: Planlægges til
weekenden den 25.-26. oktober i Københavnsområdet. Familierne deltager og der arrangeres udflugt for
dem.

Immun Defekt Forening

Voksenkursus: Afholdes gerne i Århus eller Kalundborg som ligger centralt i landet. Næste års voksenkursus
planlægges til sidste weekend i januar 2009.
7. Afrapporteringer
a. Den sjældne Dag 29. feb. 2008
Foreningen var repræsenteret med
5 medlemmer. En god dag med
mange gode indlæg og march gennem byen. Kronprinsessen overrakte sjældneprisen.
b. Samnordisk møde 28. – 30. marts
2008
Fantastisk arrangement. Afholdes næste gang i Ålesund i Norge i
2011.

c. IPOPI: Christina kontakter Terese
Ovesen om hun er interesseret i at
deltage. Hvis hun vil, kan vi evt.
betale via forskningsfonden. Alternativt kan Baxter muligvis bidrage
med et sponsorat.
8. Næste møde
a. Senest lørdag den 27. juni på SeaWest
Vi afholder mødet i forbindelse med
FAKU
9. Eventuelt
Intet
Q

Årsmøde 2008
Af Britta Fandrup
Igen i år holdt vi årsmøde og generalforsamling i Legoland Village et stenkast fra Legoland. Det var børnene
ikke kede af. De blev sendt i Legoland
efter frokost lørdag.
Årets foredrag blev holdt af Schaes fra
Rigshospitalet, hun fortalte og viste
billeder fra knoglemarvstransplantationerne. Det var meget fint at få
et indblik i, hvorledes det foregår og
meget rørende at se billeder af de meget syge små mennesker. Det er hårdt
at få skiftet sin knoglemarv, men heldigvis hjælper det de fleste.

Generalforsamlingen foregik uden de
store diskussioner (referat kan læses
andet sted i bladet).
Efter aftensmaden blev børnene bedt
om at tegne ”en immundefekt”. Annette Mikkelsen fra Baxter vil få lavet
postkort og plakater af tegningerne.
Dem glæder vi os til at se.
Aftenen sluttede med bankospil med
mange slikpræmier – og som sædvanligt var det en familie, der løb med de
fleste præmier.
Q

Immun Defekt Forening
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Kontaktpersoner søges!
Af Sven Fandrup
Foreningen oplever i stigende grad
et behov for at kunne få kontakt med
andre medlemmer, der bor inden for
samme lokalområde. Behovene omfatter primært udveksling af erfaringer vedrørende sociale forhold, men
også erfaringer i forbindelse med
praktiske forhold med et barns sygdom.
En kontaktperson kunne være den
første kontakt til foreningen, og kunne være primusmotor i aktiviteter for
mindre, lokale grupper (f.eks. aftenmøder eller eftermiddagsmøder over
en kop kaffe).
Foreningen forestiller sig, at der kan
være kontaktpersoner i følgende områder:

•
•
•
•
•
•
•
•

Nordjylland
Vestjylland
Østjylland
Sydjylland
Fyn
Nordsjælland
Sjælland
København

Kontaktpersoner skal være villige til
at deres navn, adresse, telefonnummer og e-mail offentliggøres i IDF
NYT og på foreningens hjemmeside.
Hvis du kunne tænke dig at blive kontaktperson (du behøver ikke at være
bestyrelsesmedlem), så kontakt formanden pr. telefon eller mail.
Q

Immun Defekt Foreningens struktur
- en rettelse
Af Sven Fandrup
I IDF NYT 1-2008 skrev jeg bl.a.: ”I
Region Nordjylland er der ikke noget
”ekspertcenter”.
Heldigvis kan man blive klogere!
Professor, ledende overlæge, dr. Med.
Henrik Nielsen, Infektionsmedicinsk
Afdeling, Aalborg Sygehus, sendte
eferfølgende denne mail:
”Infektionsmedicinsk Afdeling ved
Aalborg Sygehus har en stor interesse i
immundefekt-sygdomme, og vi har en
del patienter i behandling og kontrol.
Vi modtager fast IDF NYT, som er en
god kilde til at kende til det, som rører sig i patientforeningen. Vi er derfor
lidt kede af at være glemte/oversete

Familiekursus 2008 på Seawest
Af Sven Fandrup
Tiden nærmer sig for årets Familiekursus!
Der er tilmeldt 134 børn og voksne! Så
mange har vi aldrig været før! Der er
både helt nye familier med, og en god
del ”gamle” familier. Der skal derfor
lyde en opfordring til, at de ”gamle”
hjælper og støtter de nye familier, så
de kan få en god uge.
Igen i år får vi besøg af "Bamsedoktor". Det vil derfor være en god idé,
at de mindre børn medbringer de-
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res "syge" bamser eller sovedyr. I år
prøver vi at få lidt mere spredning på
”konsultationerne”, så børnene ikke
skal vente alt for længe i ”venteværelset”.
Der er bestilt linnedpakker til alle
deltagere. Der er derfor ingen grund
til at medbringe lagner, dynebetræk,
hovedpudebetræk og håndklæder.
Hunde kan medbringes mod betaling
af ekstrabetaling for rengøring (kr.
350)
Der har - fra de unge menneskers side

Immun Defekt Forening

- været udtrykt ønske om et særligt
hus. Bestyrelsen har diskuteret dette
og er nået frem til, at foreningen ikke
har råd til at betale yderligere kr. 9.000
for et sådant hus. Samtidig er det bestyrelsen magtpåliggende, at de unge
- og deres trivsel - under kursus primært er et familieansvar.

i det nordjyske (langt fra hovedstaden) i det seneste nummer, hvor din
gennemgang af forekomst af immundefekt i Danmark beskriver, at der ikke
er noget ekspertcenter i Nordjylland. I
al beskedenhed mener vi at have forstand på immundefekter, i vores ambulatorium følges 30-40 voksne patienter, der er XLA, CVID, IgG2 Subklassedefekter, McKusick, MBL-defekte, foruden selvfølgelig en hel masse
IgA som afsluttes til kontrol hos egen
læge. Vi bruger overvejende subkutan
pumpebehandling og med god erfaring.”
Jeg beklager min manglende viden,
og håber hermed at have rådet bod på
den.
Endvidere har foreningen modtaget
oplysninger om, at Rigshospitalets
Epidemikliniks ambulatorium (afsnit
5112) kan modtage immundefekte
voksenpatienter henvist (visiteret) af
egen læge.
Q

I kan få flere oplysninger om SeaWest
ved at besøge hjemmesiden:
www.strandhotellerne.dk
(Vælg SeaWest Nymindegab)
På gensyn ved Vesterhavet!

"Den Transparente Klit"

Immun Defekt Forening
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Blå Bog

Klasse:

1. D. Holmagerskolen, Greve

Yndlingsfag:

Idræt

Værste i skolen:
Jeg har ikke noget
værste fag, men somme tider dansk og
matematik, når vi har mange stykker
for – 1000.
Livret:

Oliver Mark Østergaard
Fødselsdag:

10. januar 2000

Øjenfarve:

Brune

Immundefekt:

MBL-mangel og
subklassedefekt

Søskende:

Nanna 11 år og
Julie 4 år

Kyllingelår, gnaveben og vandmelon

Yndlingsfarve:

Jeg har ikke nogen,
jeg kan lide alle.

Yndlingsmusik:

Nick og Jay

Yndlingsfilm/tegnefilm: Min far har
lavet en tegnefilm på computeren.
Hobby/fritidsinteresse: Spejder.
Det værste:

Det ved jeg ikke.

Det bedste:

At man har venner
til at hjælpe sig.

Faktaboks:
Mangel på Mannanbindende lektin (MBL)
MBL cirkulerer i blodbanen og sætter
sig gerne fast på mikroorganismers
overflade, der indeholder kulhydratmolekyler (f.eks. mannan).
Der skelnes mellem: Totalmangel på
MBL < 100 mikrogram/liter, lavt MBL:
100 – 500 mikrogram/liter.
De fleste mennesker med nedsat MBL
er symptomfrie, men ved total mangel på MBL kombineret med f.eks. en
anden primær immundefekt øges infektionshyppigheden.
Behandlingen af MBL - patienter sker
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primært ved at behandle infektionssymptomer med relevante antibiotika. Immunglobulinbehandling kan
have god forbyggende effekt, især hvis
der også er konstateret en immunglobulin-G subklassedefekt.
Sygdommen kan arves såvel ikkekønsbundet (autosomalt), vigende
(recessivt) som dominant.
Skønsmæssigt har ca. 10 % af befolkningen nedsat MBL, 3 % har total
MBL - mangel.

Immun Defekt Forening

Interview med Oliver
Hvordan blev din immundefekt opdaget?
Da jeg var 8 måneder. Lægerne fandt ud
af det. (Oliver blev indlagt på Roskilde
med maveinfektion og flydeører. Så Mogens Pedersen var ikke i tvivl).
Ved dine venner, at du har en immundefekt?
Ja, jeg har holdt foredrag om det i klassen.
Hvordan tager de det? Tager de afstand
fra dig eller føler du de behandler dig
ganske alm. som deres andre venner?
Der er mange, der ikke er søde. De slår og
bider, specielt én behandler mig dårligt.
Hvordan er din immundefekt en del af
din hverdag?
Mit immuntal er meget lavt og jeg har intet immunforsvar. Jeg tænker helst ikke
på det, for så får jeg nogle smerter af, hvad
jeg har været igennem.
Hvor tit tager du medicin?
Piller 2 gange hver dag – antibiotika.
Betyder din immun defekt, at du må forsømme mere end dine klassekammerater?
Det er tit, jeg ikke kan komme i skole en
uge. Jeg er ked af det, når jeg ikke kan
komme i skole og skal til læge og ørelæge.
Er der mange ting du ikke må for dine
forældre pga. din sygdom som dine raske venner må?
Ikke specielt.

Hvor tit er du på
hospitalet?
Meget,
meget
tit. Jeg har været
på Roskilde næsten alle mine 8
år. Det er heller
ikke sjovt hele
tiden at skulle skifte læge. Jeg savner Mogens Pedersen.
Hvad synes du om at være på hospitalet?
Nogen gange er det lidt uhyggeligt, men
nogen gange er det ok.
Hvad synes du om at blive stukket?
I armen? – Sidste gang sagde jeg ikke et
ord, men somme tider kommer der ord ud
– øv og sådan.
Er det trættende at skulle tage sin medicin?
Subkutant er surt, ellers er det ok. Jeg er
god til at sluge piller.
Hvad er det værste ved at have en immundefekt?
At være hos så mange læger.
Hvad er det bedste ved at have en immun
defekt?
At komme på kursus og kende nogen i
IDF. Det er også godt at familien er sammen på kurserne.
Hvad er dine fremtidsdrømme?
Der er ikke rigtig nogen. Det er godt at
være barn. Q
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Det er svært at være sjælden

Fakta slogan
En dværg har stævnet Fakta-kæden
for diskriminerende udtalelser, efter
deres nye reklameslogan:
"Vi vil så gerne ha’, du blir lidt længere"
Bøde
I går var jeg inde i en butik i max 5 minutter, da jeg kom ud stod der en motorcykelbetjent og var ved at udskrive
en bøde.
Jeg gik hen til ham og sagde; "Kom nu!
Hvad med at give mig en chance!"
Han ignorerede mig fuldstændigt og
gik om foran bilen for at notere nummerpladen.
Jeg hævede stemmen lidt og kaldte
ham en forbandet stivbenet paragrafrytter.
Han så på mig, og skrev så bøden færdig. Kiggede på dækkene på bilen, og
begyndte på en ny bøde; denne gang
for nedslidte dæk.
Jeg bad ham holde op og kaldte ham
blandt andet en forbandet æggeskal, som han stod der med sin hvide
hjelm.
Da han var færdig med den anden
bøde satte han dem begge under vinduesviskerne, og kiggede på viskerbladene, og begyndte med et svagt
smil på en tredje bøde!
Sådan blev vi ved en ti minutters tid
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endnu; jo mere jeg skældte ud, des
flere bøder skrev han.
Til sidst blev det for meget for mig, jeg
havde jo trods alt min egen bil parkeret rundt om hjørnet...
BIF-FCK
Det var i omklædningsrummet før
kampen mellem Brøndby og FCK.
Brøndbyspillerne sidder og snakker
om at de ikke gider at spille kampen,
da det er alt for let.
Samuel Holmén foreslår derfor at alle
de andre går på bar, så klarer han det
alene, og som sagt så gjort.
Da der er gået fem minutter af kampen mener Martin Retov, at han vil
se hvad der står og tænder for barens
Text TV.
Resultatet er: BIF 1 - 0 FCK (Samuel
Holmén 2. min.) og alle BIF spillerne
er glade.
Tiden går og efter kampen er forbi
tjekker han lige resultatet igen: BIF 1
- 1 FCK (Samuel Holmén 2., Marcus
Allbäck 89. min.)
Brøndbyspillerne tror ikke deres egne
øjne og løber op på stadion hvor Holmén sidder meget nedtrykt. Alle spillerne begynder at råbe af ham, hvortil han undskyldende forklarer at han
blev smidt ud efter 5 minutter.
mvh. Mathias H. Eskesen
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Skrevet af Britta Fandrup
På sidste års landsmøde havde vi phdstuderende Drifa Gudmundsdottir
fra Psykotraumatologisk Forskningsenhed, Aarhus Universitet til at fortælle om sin undersøgelse af den belastning, det er at være forældre til et
barn med en sjælden sygdom. Drifa
har nu nogle foreløbige resultater af
sin undersøgelse.
Særligt belastende at være forældre
til sjældne børn
En ny undersøgelse viser, at det er
særligt belastende at være forældre
til børn med sjældne kroniske sygdomme. Flere af Sjældne Diagnosers
medlemsforeninger har deltaget i undersøgelsen.
De foreløbige resultater af undersøgelsen, som sammenligner forældre
til børn med medfødte hjertefejl, børnegigt og sjældne sygdomme, viser,
at det generelt er meget belastende
at være forældre til et kronisk sygt
barn. 7-12 % af forældrene har diagnosen posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) og op mod 33 % mangler kun at opfylde ét kriterium for at
have PTSD.

støtte til denne gruppe forældre modsat forældre til børn med velkendte
sygdomme, som fx hjertefejl.
”Det er et stort problem at være sjælden, fordi forældrene skal forklare
sygdommen igen og igen for at opnå
de rettigheder, som barnets sygdom
udløser ifølge serviceloven. Forældrene kan føle sig udsat for urimelig kritik og fordømmelse” udtaler Ph.dstuderende Drifa Gudmunsdottir,
som har gennemført undersøgelsen
for Psykotraumatologisk Forskningsenhed ved Aarhus Universitet.
Læs mere: http://www.psykotraume.
dk/Forside.asp Q

For forældre til børn med sjældne
diagnoser er det især samfundets
manglende forståelse og kendskab
til sygdommen, der er belastende.
Det kniber også med empati og social
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Hvad er det nu
alle forkortelserne står for?
Af Britta Fandrup
IPOPI:
International Patient Organisation
for Primary Immunodeficiencies er
en international organisation for patienter med primær immundefekt.
Organisationen afholder en stor konference hvert andet år. Konferencen
indeholder 3 forskellige konferencer:
for medlemmer af patientforeninger,
sygeplejersker og læger. Ipopi har en
bestyrelse valgt af bestyrelsesmedlemmer fra immun defektforeninger i
hele verden. IPOPIs formål er at arbejde for immundefekte og hjælpe lande,
der ikke har immundefekt foreninger,
til at få det.
Formand for IDF, Sven Fandrup, er
bestyrelsesmedlem i IPOPI.
SJÆLDNE DIAGNOSER
Sjældne Diagnoser er en sammenslutning af 35 foreninger for familier
med sjældne sygdomme og handicap.
Nogle af foreningerne har flere hundrede medlemmer. Andre kun nogle
ganske få.
Fælles for dem er, at de organiserer
mennesker med en alvorlig sjælden
sygdom eller handicap, som er genetisk betinget. Grupperne er ofte små
og ukendte. Det kan give vanskeligheder i forhold til behandling, rådgivning og støtte, fordi der kun er få
specialister på området.
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Derfor oprettede de mindre foreninger Sjældne Diagnoser som et fælles
talerør. Det skete i 1985 (under navnet
KMS - Kontaktudvalget for Mindre
Sygdoms- og handicapforeninger),
og siden er samarbejdet blevet mere
formelt.
Sjældne Diagnoser er medlem af
Eurordis, der står for European Organisation for Rare Diseases.
Eurordis blev dannet i 1997 med det
formål bl.a. at fremme udviklingen
af nye behandlingsformer og støtte
forskning i sjældne sygdomme
Immun Defekt Foreningen er medlem af Sjældne Diagnoser.
DANSKE HANDICAPORGANISATIONER
DH blev stiftet som DSI (De Samvirkende Invalideorganisationer) i 1934
og har siden været paraplyorganisation for de danske handicaporganisationer. De 32 organisationer i DSI har
tilsammen over 320.000 medlemmer
og dækker alle typer handicap. DH
beskæftiger sig med handicappolitik,
hvilket er et meget bredt begreb, der
dækker alle sektorer af samfundet. DH
arbejder i følge vores formålsparagraf
alene med de emner, der er af fælles
interesse for vore medlemsorganisationer. DH yder ikke rådgivning eller
støtte til den enkelte borger - det gør
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den relevante medlemsorganisation.
DH udpeger centralt og lokalt brugerrepræsentanter til en lang række råd,
nævn og udvalg. Lokalt udpeges sådanne repræsentanter af DSI's afdelinger, der hver for sig fungerer som
kommunale paraplyorganisationer,
hvortil handicaporganisationernes
lokal-kredse er tilknyttet.
DH repræsenterer de ”store” sygdomsforeninger bl.a. Bløderforeningen,
Landsforeningen for Evnesvage, Diabetesforeningen m. fl.)
Nedennævnte organisationer er statsligt støttede. De yder rådgivning til
personer i Danmark, der har brug for
viden om sygdom eller sociale forhold.
DUKH
Den Uvildige Konsulentordning på
Handicapområdet informerer og rådgiver i sager mellem en borger og en
myndighed.
Konsulentordningens
målgruppe er personer med handicap, pårørende, handicaporganisationer og sagsbehandlere i amt og
kommune. Uvildig betyder, at der
ikke tages parti for nogen, og sager
kan heller ikke afgøres eller overtages. DUKH skal arbejde på at styrke
retssikkerheden for personer med
handicap. Ved rådgivning er fokus på
retssikkerhed og samarbejde.
DUKH er en selvejende institution,
er oprettet og finansieret af socialministeriet på initiativ af handicaporganisationerne, amt og kommune.

Rådgivningen er gratis. Hjemmeside:
www.dukh.dk
CSH
Center for sjældne handicap (CSH) er
en selvejende institution under Velfærdsministeriet.
De rådgiver og informerer om sjældne handicap/sygdomme. Vigtigste
målgrupper er mennesker med sjældne handicap og deres pårørende samt
fagfolk. I Danmark defineres et handicap som sjældent, når det forekommer hos færre end 1.000 personer.
CSH har en hjemmeside med beskrivelse af mange sjældne sygdomme
og de yder telefonrådgivning om sygdomme og sociale forhold.
www.csh.dk
VISO
Er en nyoprettet institution under
velfærdsministeriet.
VISO leverer rådgivning til alle, der
har et særligt behov.
Har du brug for rådgivning om handicap, sociale problemer eller specialundervisning? Kommunerne hjælper
i de fleste tilfælde, men ind i mellem
er problemerne svære og mangfoldige. Derfor har vi nu samlet landets
bedste eksperter i VISO.
VISO skal være med til at sikre, at
du som borger får den bedst mulige
hjælp uanset hvor i landet, du bor.
VISO støtter dig og din kommune
med specialrågivning og udredning,
hvis din sag er blandt de mest specialiserede enkeltsager.
VISO er en støtte:

Immun Defekt Forening

17

Langt hovedparten af den rådgivning, du har brug for, kan du få hos
din kommune. Derfor skal du som
udgangspunkt henvende dig til din
kommune, hvis du har brug for rådgivning.
VISO træder til, når kommunen har
brug for supplerende ekspertise, og
er således en støttefunktion for dig
og din kommune i de sager, som er så
sjældne og komplicerede, at den rette

ekspertise ikke findes i kommunen.
Det er altid kommunen, der beslutter,
hvad der endeligt skal ske i din sag.
Du kan selv henvende dig til VISO med
henblik på at få specialrådgivning.
Det vil dog oftest også være nemmere
for dig, hvis du lader kommunen kontakte VISO efter aftale med dig.
CSH hører til under VISO.
Q

Samnordisk møde i Stockholm
den 28. - 30. marts
Af Britta Fandrup
Samnordisk møde afholdes på skift i
de nordiske lande hvert 3. år. I år kunne den svenske forening også afholde
deres 30 års jubilæum, så der var en
ekstra grund til at feste. Vi var 5 deltagere fra Danmark, 3 fra Finland, 4
fra Island og 7 fra Norge. Fra Sverige
deltog 88, så det var en pæn stor forsamling.
Vi startede fredag aften med et par
opvarmende forelæsninger og festmiddag. Maj-Lis Hellstrøm, som startede immundefektforeningen i Sverige redegjorde for udviklingen af foreningerne i Norden og også starten på
IPOPI.
Lørdag var der rundvisning på Octapharmas fabrik i Stockholm, hvor der
arbejdes med blod og fremstilles immunglobuliner. Deltagerne var rundt
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på forskellige steder i produktionen,
og det var interessant at se med hvilken omhyggelighed blodprodukterne
forarbejdes.
Lennart Hammerstrøm, der også
holdt forelæsning ved det samnordiske møde i Danmark i 2005, holdt
også forelæsning her. Han talte om
”Hvad hjælper immunglobulin imod
og hvorfor.” Som noget nyt er man
inde på, at immunglobuliner kan afhjælpe Alzheimers – og som en trøst
til immunpatienter, der bruger immunglobuliner, ser en undersøgelse
ud til at vise, at får man immunglobuliner, så får man ikke Alzheimers.
Om eftermiddagen var forelæsningerne på det pompøse Nordiska museet. Docent Rolf Gustafson holdt
forelæsning om ”Immunsystemet og
de almindeligste immundefekter.”

Immun Defekt Forening

Her fik vi lektion 1 i T- og B-celler,
granolucytter mv. Men det er jo svært
stof, så det er altid godt at få det repeteret.
Docent Ann Gardulf redegjorde for
en spørgeskema og interviewundersøgelse af ca. 1000 patienter og forældre i Sverige. Det var rigtig interessant. Blandt voksenpatienterne er
der f. eks 70% kvinder og 30% mænd,
mens der hos børnene er 33% piger
og 67% drenge med immundefekter.
Meget underligt!
Der var også nogle
sikkerhedsricisi, som
vi vist ikke er så opmærksomme på i
Danmark: Man må
aldrig være alene, når
man får subcutanbehandling, og man skal
2 gange sikre sig, at
man ikke har ramt en
blodåre, når man stikker! (I Sverige udførte
kun ¼ af patienterne
en korrekt kontrol).
Rapporterne kan læses på:
h t t p : // k i . s e / k i / j s p / p o l o p o l y.
jsp?d=16775&l=en
Der er interessante beskrivelser af,
hvorledes forældre oplever at have et
sygt barn, samt børnenes gode råd til
læger og sygeplejersker.
Aftenen sluttede med en tur på Junibacken, der er et hus med alle Astrid
Lindgrens historier og figurer. Vi spiste også middag der.

Søndag formiddag var der to foredrag: Professor i pædiatrisk immunologi Anders Fasth, som gav lektion 2 i
immunforsvaret og Læge Peter Bergmann, der er i gang med at forske i
”Luftvejsinfektioner hos Immundefektpatienter”. Han redegjorde for den
svære balance, der er i bekæmpelsen
af infektioner, da man godt kan slå en
bakterie ned med antibiotika, mens
en anden bakterie bare vokser videre.
Så man skal virkelig vide, hvad det
er der er galt. Han
var endnu ikke så
langt i forskningen,
men arbejdede på
at undersøge, hvorfor luftvejsinfektioner er så almindelige
hos immundefekte
patienter og hvilke
naturlige ting, der
kan anvendes for at
bekæmpe infektionerne. F. eks aktiverer sollys d-vitaminproduktionen,
og
d-vitamin kan hjælpe makrofagerne i bekæmpelsen af
tuberkulosebakterier. Smørsyre, der
findes i grønne bananer; er effektivt
mod dysenteri (dårlig mave).
Et godt årsmøde med mange gode
informationer og også hyggeligt selskab, men det var også svært, vi skulle
virkeligt have vores svenske ørebriller
på!
Q
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Uddannelse af foreningsvejledere

Kalenderens allersjældneste dato
– den 29. februar

Skrevet af Britta Fandtrup
Sjældne Diagnoser afholdt i weekenden 5./6. april det første af to kurser
for foreningsvejledere. Annette Andreasen og undertegnede deltog .

Skrevet af Britta Fandtrup
Sjældne Diagnoser (Vores paraplyorganisation på sjældne området) og
CSH (Center for sjældne handicap)
afholdt i år en konference og en sjældne-march den 29. februar.

Kurset bestod af tre foredrag. Det første handlede om ”Sorg og Krise” ved
Psykolog Charlotte Jensen. Vi fik en
indføring i psykologisk førstehjælp,
hvilke reaktioner, man har når man
er i krise, samt mænd, kvinder og
børns forskellige reaktionsmønstre.
Sociolog Kirsten List Jensen talte om
”telefonrådgivning som metode”. Her
fik vi snakket om fordele og ulemper ved telefonrådgivning, og der var
gode råd til, hvorledes man bliver en
bedre lytter, prøver at holde fast i problemstillingen, er i stand til at afrunde og få sagt ordentligt farvel.

nemgang af grundprincipperne for
god sagsbehandling. Hvad siger lovene egentlig og hvad er god sagsbehandling. Det var lidt ligesom at se
tingene fra ”den anden side”, hvad er
det egentlig, der er udgangspunktet
for vores love, og bliver de så godt udmøntet?
Nogle af de ting, der ikke kan siges
for tit: Sagsbehandleren skal vejlede
borgeren. Serviceloven understreger,
at handicappede skal hjælpes yderligere. Det er en god ide, at man selv laver et notat, når man har haft kontakt
med socialforvaltningen.
Og – kommunen skal være lydhør,
hvis man ønsker at skifte sagsbehandler. Det står i loven.
Så Anette og jeg er blevet meget klogere – forhåbentlig til gavn for foreningen. Q

Jurist Camilla Jydebjerg redegjorde
for ”retssikkerhed”. Camilla
Jydebjerg er ansat
Biotherapies for life ™
i organisationen ”LigebeStøtter
rettigelse for
Immun Defekt Foreningen økonomisk
Handicappede”. Det blev
en meget omLyngby Hovedgade 70B, 1.tv., 2800 Kgs. Lyngby
fattende gen-

CLS Behring

Den 29. februar er der kun hvert 4. år,
ligeledes er det heller ikke hvert år at
almindelige socialrådgivere, læger,
pædagoger eller andre fagpersoner
møder et sjældent handicap. Derfor
var det meget oplagt at sætte fokus på
sjældne handicap den 29. februar. Det
blev gjort i Danmark, men også i i flere andre lande i Europa.
Dagen startede med konferencen Et
sjældent godt liv, som blev afholdt for
fulde huse i København. Efter konferencen startede Danmarks første
Sjældne-march anført af Pjerrot med
kurs mod Rådhuspladsen. Helt belej-

ligt begyndte det at regne under marchen, så deltagerne fik god brug for de
flotte orange paraplyer påtrykt med
navnene på en lang række sjældne
diagnoser.
Marchen sluttede på Rådhuspladsen, hvor en scene dannede rammen
om overrækkelsen af Sjældne-prisen,
som H.K.H. Kronprinsesse Mary stod
for, samt koncert ved Musikkonservatoriets Børnekor. Ved siden af scenen
kunne man på storskærm se Sjældne
Diagnosers film Mads, Marie og Kronprinsessen.
Sjældne-prisen blev tildelt Terkel Andersen, Formand for Bløderforeningen og tidligere Formand for Sjælden
Diagnoser og Karin Persson, formand
for Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen.
De mange fremmødte kunne varme
sig på et krus varm kakao, og til børnene var
der ballondyr fremtryllet af Pjerrot.
Fra Immun Defekt Foreningen deltog Lene Ammundsen og hendes datter Signe, Annette Andreasen, Sven og Britta
Fandrup.
Q

Foto: Lars H. Laursen
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En sjælden dag
En sjælden diagnose
Et sjældent liv

Aktivitetsoversigt for 2008 / 09
Måned/dato

Aktivitet

Juni
28.-

CSH har arbejdet med en gruppe unge med en sjælden diagnose. Immun Defekt Foreningens Debbie Winther har deltaget. De Unge har bl.a. arbejdet med
teater, maleri og musik og også en sang har de forfattet. Sangen blev introduceret på Sjælden-dagen og også opført af Musikkonservatoriets børnekor på
Rådhuspladsen.
Teksten lyder sådan:
Tag og se mig
Tag og se
Se det menneske
Der er her indeni
Lad os mødes
Mødes der
På det sted, hvor der er mer´
End øjnene ser

I ungegruppen
Er der sjov
Bare kom med –
Vær ikke flov
Der´ plads til alle
Også Dig
Tag nu springet
Kom nu på vej!

Livet skal leves
Leves der
Hvor der er glæde
Og meget meget mer´
Drop din fordom
Åben op!
Tag fat i livet
- Sig aldrig stop!

Tag og se mig…

Familiekursus
Feriecenter SeaWest, Nørre Nebel
IDF Nyt udsendes

Juli
-5

Familiekursus

August
September
Weekend for unge voksne (16-25 år)
IDF Nyt udsendes
Oktober
25.-26.

Bestyrelsesweekend

November
December
IDF Nyt udsendes
Januar

Tag og se mig….

Februar

Lad os danse
Danse her
Når hjertet griner
Sker der meget mer´
Vi er forskellig´
Hver for sig
Men når vi er sammen
- Går vi samme vej!

Kursus for forældre og unge voksne
Marts
16.

25 års jubilæum

April
18.-19.

Landsmøde og generalforsamling, legoland Village.

Maj
Juni

Tag og se mig…

Familiekursus
Juli

Tekst og musik: Sine, Jan, Karina, Troels og Annette
Copyright: Center for Små Handicapgrupper, 2007

August

CSH’s arbejde med unge handicappede er beskrevet i en bog ”Om at være ung
og have et sjældent handicap”, som også indeholder en film ”livskvalitet”.
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Bestyrelsesoversigt
Efter valg på generalforsamlingen 12. april 2008
er bestyrelsen sammensat således:
Bestyrelse:
Formand
På valg: 2010

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

Næstformand
På valg: 2010

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

Kasserer
På valg: 2010

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: 2010

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

Bestyrelsesmedlem
På valg: 2010

Lisbeth Charlotte Monselli,

Bestyrelsessuppleant
På valg: 2009
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