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LEDER
Skrevet af Sven Fandrup
Sort sol. Lørdag den 3. ok
tober mødtes omkring 20
IDF’ere (børn og voksne)
sidst på eftermiddagen på
parkeringspladsen ved Midgårdhus
i Ribe. Årsagen til dette uformelle
møde var en invitation fra Elisabeth
til at komme og se SORT SOL. Det
blev en fantastisk oplevelse, selv om
de mindste børn på et tidspunkt mis
tede tålmodigheden. Efter at have set
os mætte på stæreflokkene, sluttede
vi af med kaffedrikning bag ved bi
lerne.
Et rigtigt godt og hyggeligt arrange
ment! Mange tak til Elisabeth for det
te initiativ!
Økonomien. Foreningen er stadig i en
fase, hvor der skal passes på penge
ne. Vi har søgt Handicappuljen 2010
om et tilskud, og vi venter spændt på,
hvor meget det kan blive til.
Under alle omstændigheder bliver vi
nødt til at hæve egenbetalingerne til
de forskellige aktiviteter, vel vidende,
at den økonomiske krise også kradser
hos mange familier. Det er enten det,
eller en kraftig reduktion af aktivite
terne.
De voksne og de unge voksne. Lige
nu omfatter medlemsskaren i IDF
49 voksen- og 67 børnepatienter. I
disse tal gemmer sig et antal ”unge
voksne”. Ser man lidt på foreningens
aktiviteter er det klart, at der lægges
stor vægt på børnefamilierne. Dette
forklares bedst ved, at Handicappul
jens midler kun må bruges til aktivi

teter, der omfatter børn og unge un
der 25 år samt deres familier. Men der
er også et andet aspekt: Hvor meget
arbejde kan en relativt lille bestyrelse
overkomme, når det tages i betragt
ning, at bestyrelsesmedlemmernes
familier alle er belastede med et im
mundefekt barn eller ægtefælle.
Jeg kunne godt tænke mig, at der blev
gjort noget mere for de voksne og de
unge voksne patienter. For at kunne
gøre det, er det vigtigt at vide, hvilke
ønsker og krav disse to grupper har
til foreningen. Men ikke nok med det;
der må meget gerne følge tilbud om
arbejdsindsats med, således at ikke
alle aktiviteter hænger på bestyrel
sen. De unge voksne synes at ville
vise vejen ved selv at stå for at arran
gere en weekend. Kan man forestille
sig, at der arrangeres dagsmøder øst
og vest for Storebælt for de voksne?
Bestyrelsen tager meget gerne imod
såvel ønsker som tilbud!
Det kommende landsmøde. Til april
(17. – 18.) er der igen Landsmøde og
generalforsamling. Denne general
forsamling kan blive voldsomt afgø
rende for foreningens fremtid, fordi
såvel jeg, som Christina Voigt, ønsker
at udtræde af bestyrelsen. Jeg kan
derfor kun opfordre alle til at tænke
sig godt om, tale med hinanden og
forhåbentlig finde frem til medlem
mer, der gerne vil tage en tørn med
bestyrelsesarbejdet.
Lad mig slutte med at ønske alle en
rigtig god jul og et godt nytår! 
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Referat fra bestyrelsesmøde
den 25. oktober 2009, Nr. Snede
Skrevet af Christina Voigt
Til stede: Sven, Bo, Anette, Elisabeth,
Claus Bo, Lois, Dorrit og Christina
Fraværende: Torben
Referent: Christina
DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt uden be
mærkninger.
2. Godkendelse og underskrift af
referat fra bestyrelsesmøde den 29.
juni 2009
Referatet er godkendt og underskre
vet af alle deltagere.
3. Økonomi 12 mdr. frem.
a. Økonomisk status, herunder en lik
viditetsoversigt
Status ser nogenlunde ud og er i over
ensstemmelse med det beregnede på
sidste møde. Overvejelser mht. be
taling til Seawest og hvad vi forven
ter der skal afregnes. Må afvente op
krævning fra Seawest og hvilke penge
der kommer fra Tips og lotto-midler
ne og handicappuljerne.
Baxter har stillet foreningen et til
skud i udsigt på 17.400 kr. og dele af
dette er udbetalt. P.t. mangler en ud
betaling på 10.000 kr., men de forven
tes at være undervejs.
b. Budgetjusteringer? Oplæg!
Budgettet ser fornuftigt ud og umid



delbart er der ikke grund til justerin
ger.
Bo har været på regnskabskursus og
har fået en del nye input til hvordan
regnskabet kan administreres.
Bo undersøger muligheder for et lo
kalt revisionsfirma til at varetage det
eksterne regnskab.
Bo undersøger ligeledes mulighe
den for momsfritagelse på baggrund
af det stigende medlemstal. På bag
grund af Ligningsloven.
4. Aktiviteter i det kommende år:
a. Voksenkursus, januar 2010
Der er afsat 20.000 kr. til dette i bud
gettet. Mail sendes rundt i voksen
mailgruppen med forespørgsel på,
hvilke aktiviteter de ønsker iværksat
samt hvilke foredragsholdere som
evt. kunne være interessante. Sven
beder Britta om at skrive en mail.
Voksenkurset rykkes, af hensyn til
voksenmedlemmernes tilbagemel
dinger samt foreningens økonomiske
belastning i januar (med depositum
til Seawest), frem til november 2010.
CV laver indlæg til IDF-Nyt vedr. den
ne beslutning.
b. Landsmøde, april 2010
Afholdes 17.-18. april i Legoland Villa
ge. Stedet er bestilt. CV tager kontakt
til Drifa Gudmundsdottir vedr. fore
drag alternativt kunne det være den
nye voksenlæge fra Skejby.
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Bo undersøger muligheden for at af
holde arrangementet i Lalandia som
alternativ.
Tilmeldingsfrist den 1. feb. Tilmel
dinger sendes til CV sådan, at antal
kan sendes til stedet.
Sven laver oplæg til bestyrelsens be
retning.
Regnskabet skal udsendes og opgøres
pr. 1. feb.
Budget for 2011 skal lægges.
Forslag til kontingentstigning. Dette
skal fremgå at indkaldelse.
Sven og Christina går af og derfor skal
der gøres noget forarbejde i forhold til
nye bestyrelsesmedlemmer.
Sven skriver indlæg om ønsket om nye
bestyrelsesmedlemmer i IDF-Nyt.
Kontingentindbetaling skal være på
plads forud for landsmødet sådan, at
stemmeberettigelsen er i orden.
Lois overtager efter nytår kontingent
opkrævningen under vejledning af
Sven og Britta.
c. Familiekursus, juni 2010
Afholdes i SeaWest den 26/6-3/7. Vi
har bestilt 27 huse og egenbetalingen
er 6.500 kr. Hvis en familie ikke kan
få kommunal støtte får de det til 3000
kr. Programmet og tilmelding udsen
des 15. jan. 2010, med frist for tilmel
ding den 1. marts.
Dorrit udsender program og tilmel
ding.
CV booker 3 fiskerhuse til Birgitte &
Poul, foredragsholdere og bamsedok
torer.
d. Unge weekend, september 2010
Dette tager vi stilling til umiddelbart

efter FAKU sådan, at foreningens
økonomi i højere grad er afklaret.
e. Nordisk Møde (NMPI), maj/juni
2010
Afholdes denne gang i Danmark den
7.-9. maj 2010. Sven foreslår Quality
Hotel i Høje Tåstrup. Sven er bagstop
per på dette arrangement for den nye
formand.
f. IPOPI møde, oktober 2010
Afholdes i Istanbul den 6.-9. okt. 2010.
Sven deltager som IPOPI bestyrelses
medlem. Der er afsat 5000 kr. til en
deltager fra bestyrelsen. Sven kontak
ter Behring for muligheden for spon
sorering af en bestyrelsesdeltager.
IPOPI har forslag om at medlem fra
den nationale bestyrelse, eller et fore
ningsmedlem, skal fremstå som lan
dets kontaktperson til IPOPI.
5. Bestyrelsens fremtidige arbejdsform, -fordeling og –engagement.
Væsentligt at der sker en glidende
overgang til den nye bestyrelsesfor
mand, hvor Sven i en periode står til
rådighed for den nye formand.
Kontingentopkrævning og medlems
liste varetages af Lois.
Referat af bestyrelsesmøder og gene
ralforsamling varetages af Claus Bo.
Foreningsadressen bliver hos Sven
indtil april. Herefter tager den nye
formand stilling til hvorvidt han øn
sker posten tilsendt. Alternativt kan
oprettes en postbox til Bo (koster 800
kr.).
Sven og Britta fortsætter medlems
rådgivningen. Dette foregår på mail
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via hjemmesiden. Sven kontakter
Keld mht. opsætning på hjemmesi
den.
6. IDF NYT efter Claus Bos overtagel
se af redaktørposten.
Notits i IDF-Nyt med flytteformular i
hvert nummer.
Har haft lidt startproblemer, men
fremadrettet vil Claus Bo oprette en
dropbox , så han og Ellen lettere kan
kommunikere. Claus Bo vil gerne ar
bejde i et andet format og dette tager
han op med Ellen. Billeder som sen
des skal helst være jpg-filer.
Lois tilsendes 2 eksemplarer sådan,
at Claus Bo kan rette i dem, når de er
udkommet.
Claus Bo får ny mailadresse pr. 1. no
vember; udvej@hotmail.com.
Samarbejdet med Ellen skal være tæt
tere og dette er ved at blive opbygget.

24 sider er max sideantal pr. nummer
ellers bliver det for dyrt i porto.
Såfremt man ønsker at sikre sig, at
modtageren har læst de tilsendte
emails, kan man bede om en kvitte
ring i forbindelse med afsendelse af
sin email.
Lois laver børneinterview.

Lørdag den 3. oktober var flere fa
milier fra Jylland, Fyn samt Sven og
Britta fra Sjælland samlet i byen Ribe
i Sønderjylland for at se sort sol.
Sort sol er en masse fugle, der samles
før de skal flyve syd på om vinteren.
Det ser helt fantastisk og næsten ma



Skrevet af Sven Fandrup
Som jeg har skrevet om tidligere, har IDF i 2009 modtaget væsentligt færre
offentlige tilskudskroner, end tidligere.
Tallene ser således ud:

7. Eventuelt
CV arbejder sammen med Baxter om
udarbejdelse af informationsmateri
ale til unge nydiagnosticerede immun
defektpatienter.
Bestyrelsen går i tænkeboks mht. nye
bestyrelsesmedlemmer og hvordan
vi skal få kontakt til dem.
8. Næste møde
I forbindelse med landsmødet, hvor
bestyrelse ankommer fredag den 16.
april 2010. 

Sort Sol ved Ribe
Skrevet af Jonas H. Ammusen
Med Thomas Holst Christensen fra
Kommunernes Vadehavssekretariat
som guide.

Egenbetaling / Brugerbetaling

gisk ud at se fuglene flyve rundt oppe
i luften. Det var en sjov oplevelse på
trods af kulden. :-)
Det var også spændende med en
guide, som kunne fortælle mange
ting om fuglene.
Da vi havde set fuglene og kom tilba
ge til bilerne fik vi kage og hyggede os
indtil det begyndte at regne, hvoref
ter vi alle kørte hjem.

År

Handicappuljen

Tips- og Lottomidler

I alt

Forskel

2007

270.000 kr.

100.000,00 kr.

370.000,00 kr.

2008

272.000 kr.

82.215,00 kr.

354.215,00 kr.

-15.785,00 kr.

2009

221.300 kr.

70.125,00 kr.

291.425,00 kr.

-62.790,00 kr.

Samlet nedgang i tilskud

-78.575,00 kr.

En sådan nedgang i tilskudsmidler har naturligvis indflydelse på IDFs mulig
heder for at gennemføre planlagte aktiviteter, såfremt der ikke tages nogen for
holdsregler.
Bestyrelsen har derfor besluttet, at en vej frem vil være at hæve egenbetalingen for
de forskellige aktiviteter:
Aktivitet

Tidligere egenbetaling

Ny egenbetaling

Landsmøde

kr. 500 pr. familie
kr. 250 pr. voksenpatient

Kr. 500 pr. voksen deltager

Familiekursus

Kr. 5.000 pr. familie *)

Kr. 6.500 pr. familie *)

Kursus for voksne Kr. 250 pr. deltager
Kr. 500 pr. deltager
		
*) Egenbetaling, såfremt støtte fra kommunen afslås, hæves fra kr. 1.500 til kr.
3.000. Men der er selvfølgelig en grænse for, hvor mange ”tilskud” foreningen
er i stand til at give.
Bestyrelsen er naturligvis klar over, at disse ”pris
stigninger” kan virke overvældende, men ser ikke
andre muligheder. 
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Familiekursus 2010

Voksenkursus 2010

Skrevet af Sven Fandrup
Som et tiltag med henblik på at spa
re penge, har bestyrelsen besluttet at
benytte følgende ”procedure” i for
bindelse med Familiekursus 2010.

Skrevet af Christina Voigt
De sidste år har det været en tradition
at foreningen har afholdt et voksen
kursus i januar. Det vil vi også gerne
i 2010.
Foreningen oplever i øjeblikket en
markant fremgang i voksenmedlem
mer, og vi vil meget gerne søge at
imødekomme deres behov. Der
for har bestyrelsen valgt at spørge
voksenpatientgruppen (med en kendt
e-mailadresse), hvilke foredrag de sy
nes kunne være relevante eller inter
essante for voksenpatienter. Hen over
vinteren vil vi derfor forsøge at imøde
komme deres ønsker og omsætte det
til et weekendkursus.
Hvis der er andre voksenpatienter,
der vil give deres mening tilkende,
kan de ringe til foreningen.

Vi lægger følgende op på IDFs hjem
meside umiddelbart efter nytår:
• Indbydelse,
• Program
• Tilmelding, og
• Støttebrev til kommunen.
Så kan I alle trække kopier i den ud
strækning I har lyst.
Og – vi prøver at lave elektronisk til
melding via hjemmesiden.
Familiekursus kommer til at finde
sted på Seawest ligesom i 2008.
Egenbetalingen er blevet forhøjet
til kr. 6.500, for at det hele kan løbe
rundt.
Fristen for tilmelding er 1. marts
2010.
Skulle der være nogen, der ikke har
adgang til Internettet, kan man få alle
papirerne tilsendt ved at ringe til fore
ningen på tlf. 2127 9615.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen




Vi har valgt at rykke voksenkurset til
oktober/november 2010. Dette sker på
baggrund af ønsket om at imødekom
me voksengruppens behov, men også
for at fordele foreningens aktiviteter
mere jævnt hen over året. Desuden
hjælper det os godt i disse finanskri
setider, hvor foreningens økonomi er
trængt først på året, hvor depositum
til årets familiekursus skal erlægges.
Ligesom de foregående år er forældre
til immundefekte også meget velkom
ne til at deltage i kurset, da voksen
problematikkerne jo efterhånden vil
blive relevante for deres børn. 
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Immunglobulin og Autisme
Skrevet af Sven Fandrup
Kilde: Autism Research, Volume 2 Issue 4 (August 2009)
Umiddelbart skulle man ikke tro at immunglobulin og autisme har noget med
hinanden at gøre.
Men – en stor gruppe amerikanske forskere har gennemført en undersøgelse
af immunglobulinværdier (Ig-værdier) i blodet hos børn med autisme eller sen
udvikling og sammenholdt disse resultater med tilsvarende målinger hos børn
med normal udvikling for at se, om der er sammenhæng mellem Ig-værdier og
alvorligheden i deres adfærdsproblemer.
Børnene var opdelt i følgende grupper:
• Autister (116),
• Aspergere (27),
• Sen udvikling, men ikke autisme (32),
• Normalt udviklede, kontrolgruppen (96).
Alle børnene blev kontrolleret for IgG, IgM, IgA og IgE.
Autister og aspergere blev adfærdsmæssigt vurderet efter de officielle scorings
lister og forældreudsagn. Resultaterne af disse vurderinger blev efterfølgende
sammenholdt med de målte Ig-værdier.
Resultaterne viste:
Børnegruppe

Autistiske børn

Normale børn

Norm

IgG mg/ml

5,39

7,72

5,6 – 14,5

IgM mg/ml

0,67

0,79

0,49 – 2,54

Konklusionen er derfor, at autistiske børn har væsentligt nedsatte IgG og IgM
værdier sammenlignet med sen udviklede og normale børn.
Autistiske børn med lave IgG og IgM er samtidig dem med de største adfærds
mæssige problemer. 
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Fodboldskolen 2009 på
Storløkke Feriecenter
Skrevet af Jan og Bo
Fredag i uge 27 blev på den lille bold
bane ved feriecentret afholdt en lille
fodbold skole.
Der var noget fælles opvarmning for
de 21 deltagere til at starte med, selv
om det ikke var helt nødvendigt da
termometeret nærmede sig 30 gra
der.
Derefter var der nogle øvelser og en
lille fodboldkamp med en meget stor
læder fodbold, som var meget sjov at
spille med.
Jan tog de helt små med over på en
lille bane, han havde lavet til lejlig
heden og øvede med dem, mens Bo
øvede forskellige ting med de større
børn.

Da vi var færdige med afslutnings
kampen var der sponsorpræmier til
alle og stor tak til alle vores sponsorer
(og lidt vandkamp imellem pigerne).
Alt i alt en skøn stund med nogle
skønne unger.
Sidst skal lyde en STOR tak til Frank
Granlyst fra Allinge´s Boldklub for
lån af bolde, hulahop ringe, kegler og
meget andet, der gjorde at denne dag
kunne lykkedes.
Kærlig hilsen
Jan og Bo
En populær sponsorgave var bl.a. sig
neret målmandshandsker fra Brønd
by IF … 

Derefter blev spillet kamp, denne
gang med en bold i normal størrelse,
og der blev trods varmen virkelig gået
til den.
Næste år vil vi forsøge at lave det
mere bestemt med fokus på øvelser,
men det kræver lidt flere hjælpere, 2
er ikke nok og så håber vi på knap så
varmt vejr.
Den store aldersspredning gør at vi er
nødt til at dele mere op.

10
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TAK til sponsorer
Fodboldskole :
FCM
Brøndby IF
		
OB ved Club Viktor
AaB
FCK
DBU
Nordea Ejstrupholm
Nordea Gudhjem
Jysk Horsens

3 fodbolde med autografer af hele ligaholdet
2 par målmandshandsker med autografer af
Brøndbys målmand
10 billetter til OB hjemmekampe i efteråret 2009
10 billetter til AaB hjemmekampe i efteråret 2009
10 gaver af FCK ting
30 drikkedunke
10 drikkedunke
5 drikkedunke
5 drikkedunke

Præmie til børneopgaven i IDF NYT nr. 3 - september 2009 :
Den lille Avis
1 sportstaske
Præmie til voksenopgaven i IDF NYT nr. 3 - september 2009 :
PA-Træindustri
2 flasker vin
Gave til Guide Thomas Holst Christensen fra Kommunernes Vadehavs
sekretariat ved Sort Sol arrangement den 3. oktober 2009 :
PA-Træindustri
2 flasker vin
Immun Defekt Foreningen siger hermed tak til alle vores sponsorer, der på
hver deres måde har været med til at støtte Immun Defekt Foreningen. 

Advarsel mod kosttilskuddet
Blue Berry Omega 3
Fødevarestyrelsen advarer mod
kosttilskuddet Blue Berry Omega
3. Produktet indeholder for store
mængder af stoffet Benzo(A)pyren,
som kan være kræftfremkaldende
på længere sigt.

Stoffet er ikke akut sundhedsfarligt,
men Fødevarestyrelsen råder for
brugerne til at levere varen tilbage
eller smide den ud.


Immun Defekt Foreningen

11

Løsningen på børne- og voksende opgaven
i IDF NYT nr. 3 september 2009:

Børneopgave:
Hjælp den lille julenisse
med at tælle krydser den
korteste vej frem til IDF,
antallet som er løsningen
skal du sende til kassere
ren for IDF før den 1 feb.
2010, hvis du vil være med
i lodtrækningen om en
præmie. Husk at mærke
brevet med børneopgave,
samt tydeligt navn, alder
og adresse.
Præmien vil blive tilsendt.

Børneopgave løsningen:
Voksende opgaven løsningen:

Opgaverne må have været meget svære at løse, da der kun kom et svar i bør
neopgaven samt et svar i voksenopgaven. Vi håber på flere rigtige svar næste
gang.
Vinder af børneopgaven blev Julie Termansen som får tilsendt en sportstaske
sponsoreret af Den Lille Avis i Nr. Snede.
Vinder af voksenopgaven blev Annette Termansen som får 2 flasker rødvin til
Landsmødet, sponsoreret af PA-Træindustri. 

Voksenopgave:
Hvor mange trekanter er her?
God regnelyst.
Løsningen sendes til kassereren
for IDF før den 1. feb 2010, hvis
du vil være med i lodtrækningen
om en præmie.
Præmien vil blive udlevet på
voksenkurset eller til generalfor
samlingen, eller den kan afhen
tes hos kassereren, hvis man er
den heldige vinder.

Vinderen af både børneopgaven og voksenopgaven vil blive offtentliggjort i
næste nummer af IDF Nyt. 
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Rygmarvsbrokforeningen afholder igen i 2010 weekend kurser for søskende til
børn med en sjælden diagnose.
I år er der to kurser, ét for 6-10 årige og ét for 11-17 årige. Det er gode kurser,
hvor der bliver taget god hånd om søskende, de får lov til at være i centrum i en
weekend. Overvej om det ikke kunne være en god mulighed for dit barn!

Søskende Weekend for de 6-10 årige
Målgruppe: Børn, der har en søster
eller bror med rygmarvsbrok eller en
anden ”sjælden diagnose” 11.06.10

ting, som kan være svære, når man
skal tage hensyn til sin handicappede
bror eller søster. (bowling, sport, leg)

Dato: 11 - 13. Juni 2010
Sted: Dagnæshallen, Sportsvænget 4,
8700 Horsens

Formål: Lade søskende opleve:
• At det er dem der er i fokus
• At der bliver arrangeret noget, der
er målrettet dem og ikke deres han
dicappede søster eller bror.
• At de oplever, at de ikke er de ene
ste med en bror eller søster, som
har et handicap

Beskrivelse:
Så er der igen mulighed for, at komme
på weekend sammen med andre, der
ligesom dig har en bror eller søster
med et handicap.
Denne weekend skal der snakkes, gri
nes, hygges og måske hilses på ven
ner fra sidste års søskendeweekend.
Vi skal også ud og lave nogle af de

Priser: 400,Kontakt IDF for yderligere informa
tion. 
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Repræsentantskabsmøde i
”Sjældne Diagnoser”
Horsens 6.- 7. november 2009
Skrevet af Britta Fandrup
”Sjældne Diagnoser” er en sammen
slutning af 36 foreninger for familier
med sjældne sygdomme og handicap.
Det er igennem ”Sjældne Diagnoser”
vi får et stort tilskud til foreningens
drift.
Fredag aften blev forsamlingen udsat
for et spændende spil (POLKA-debat)
om stamceller. Man fik en introduk
tion om emnet, mulighed for at vælge
nogle kort, som man fandt interes
sante, hvorefter man skulle disku
tere med andre i gruppen. Der var
interessante informationer og gode
diskussioner. Gruppen endte op med
at lave en fælles respons. Spillet er et
europæisk spil, der omhandler flere
emner: Bl.a. global opvarmning, kli
maændringer, HIV, nanoteknologi og
altså også stamceller. Man kan spille
spillene, indtaste sine meninger på
en hjemmeside www.playdecide.org
og derved også følge med i, hvad man
mener i andre lande.
Lørdag formiddag orienterede Sven
Fandrup om ansøgningerne til Handi
cappuljen, og hvilke nye indskrænk
ninger Velfærdsministeriet havde lagt
på udbetalingerne i 2010. Derefter var
der et lille gruppemøde, hvor man
enedes om at snakke om problem
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stillinger omkring voksenpatienter:
Hvorledes fastholde vi dem som med
lemmer, og hvorledes finder forenin
gerne penge, så vi kan lave relevante
aktiviteter for dem. Det kom meget
hurtigt til at dreje sig om penge!
Derefter var der repræsentantskabs
møde i henhold til dagsordenen. Et
vigtigt punkt var foreningens handle
plan, samt nedsættelse af arbejds
grupper.
1. Et fokusområde for ”Sjældne
Diagnoser” er: ”Et bedre hver
dagsliv for mennesker med sjæld
ne sygdomme”, dette vil man
arbejde med ved hjælp af et pro
jekt ”Patientuddannelse i et fa
milie og netværksperspektiv”.
Frivillige familier skal medvirke i
at udvikle, planlægge og gennem
føre patientuddannelse for sjældne
familier samt efterfølgende net
værksdannelse. Dette arbejde skal
gennemføres i samarbejde med
Centrene på Skejby, Rigshospitalet
og Kennedy.
2. Et projekt omkring sociale profi
ler er netop afsluttet. Der afhol
des møder omkring dette i Øst- og
Vestdanmark i november.
3. Der planlægges Sjældnedag den 28.
februar, hvor man bl.a. planlægger
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at anvende det ovenfor omtalte spil
(POLKA-debat).
4. Der arbejdes på at sikre økono
mien for ”Sjældne Diagnoser” og
dermed også for medlemsforenin
gerne. I år er der skåret i ”Sjældne
Diagnosers” tilskud, men heldigvis
for patientforeningerne har man
valgt, at det i år er sekretariatet, der
kommer til at dække underskud
det; men det er naturligvis ikke en
holdbar situation, hvorfor der må
arbejdes for en politisk løsning.

Andre emner:
Rygmarvsbrokforeningen afholder
igen i 2010 søskendeweekender (se
andet sted i bladet)
Rehab-messe i Bellacentret i maj
2010.
Et rigtigt godt møde, der satte mange
tanker i gang om, hvor vigtigt det er
også at angagere sig i det arbejde, der
vender ud fra foreningerne.


Familie historier:
Vi har alle en historie, Immundefekt familier har rigtig mange historier, og
mange af dem ligner hinanden: ”Læger, der ikke tager familierne alvorligt”,
”Mødre, der bliver anklaget for at ønske deres børn syge”, ”Lange besværlige
forløb, inden der stilles en diagnose”. Vi kender alle til det, men få af os får taget
os sammen til at skrive det ned. Det er der en medlemsfamilie, der har gjort, og
det er ikke småting, familien har været igennem.
Historien er anonymiseret og ligger på hjemmesiden. Gå ind på hjemmesiden,
læs historien og giv familien ”et kram og en kommentar”. 

CLS Behring
Biotherapies for life ™

Støtter
Immun Defekt Foreningen økonomisk
Lyngby Hovedgade 70B, 1.tv., 2800 Kgs. Lyngby
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Neutropenier

sygdomsbillede: Nedsat antal neu
trofile granulocytter. Hermed havde
man tilsyneladende fundet forklarin
gen på de sidste 40%.

Skrevet af Sven Fandrup
Kilde: PIO-bladet Nr. 3-4/2007 (Referat
af foredrag af professor Jan Palmblad,
SLIPI-mødet i Tällberg 2007)
For ca. 15 år siden kendte man ikke GCSF (Granulocyt - coloni stimuleren
de faktor) som behandlingsmiddel
i forbindelse med alvorlig medfødt
neutropeni (også kaldet Kostmanns
syndrom), og mange patienter døde
af deres sygdom.
I dag kan patienter med Kostmanns
Syndrom behandles med G-CSF, og
langt de fleste (90-95%) oplever en
væsentlig forbedring af deres livskva
litet, idet deres granulocyttal kom
mer op på normalt niveau. Hermed
forsvinder også mange af de infek
tioner, som patienterne tidligere har
måttet leve med.
Men ingen træer vokser jo ind i him
len, og svenske tal viser, at selv om
man behandler med G-CSF er der sta
dig en betragtelig fare for infektioner.
Således er 10% af patienterne døde af
blodforgiftning (sepsis), og flere pa
tienter oplever knogleskørhed. Men
mest alvorlig er faren for at udvikle
leukemi.
Imidlertid er der tvivl om, hvad der er
årsag, og hvad der virkning! Det viser
sig nemlig, at patienter der behand
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les med relativ lav dosis G-CSF (ca. 5
mikrogram/kg kropsvægt) har langt
mindre risiko for at udvikle leukemi,
end patienter der behandles med væ
sentlig højere (10 – 20 gange) dosis.
Der er to teorier i denne forbindelse:
1. Den store behandlingsdosis af GCSF er med til at udvikle leukemi,
eller
2. Fordi sygdommen er så alvorlig er
der en tendens til at den af sig selv
udvikler leukemi, uanset behand
lingsdosis.
Disse to teorier efterforskes selvfølge
lig.
Der findes to forskellige neutropeni
er:
• Alvorlig medfødt neutropeni (Kost
manns Syndrom), og
• Cyklisk neutropeni.
Og det har naturligvis undret forsker
ne en del.
Men for nogle år siden fandt man en
genetisk årsag til Kostmanns Syn
drom, idet det viste sig at mange pa
tienter har en fejl i genet ELA-2. Men
det kunne kun begrunde ca. 60% af
patienterne. Hvad med de resterende
40%?
I 2006 fandt nogle tyske forskere en
anden gendefekt på genet HAX1. Og
det viser sig at begge disse gendefek
ter giver sig udtryk i stort set samme
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Begge gendefekterne medfører, at de
neutrofile granulocytter begår ”selv
mord” undervejs i deres udviklings
proces. 

Ungdomsmedicinsk Videnscenter
- september 2009
Ungdomsmedicinsk
Videnscenter
(UMV) åbnede 1. januar 2009 i afsnit
4101, i forhallen til højre for Informa
tionen.
Ungdomsmedicinsk Videnscenteret
er et 3-årigt projekt finansieret af Eg
mont Fonden, med det formål, at for
bedre forholdene for unge med kroni

ske og alvorlige sygdomme.
Vi orienterer om aktiviteterne i pro
jektet via hjemmesiden www.ung
domsmedicin.dk, og ved at udsen
de nyhedsbrev, som også findes på
hjemmesiden. Her kan du finde det 1.
nyhedsbrev fra marts 2009, hvor der
står mere om hvem vi er. 

Søskende Weekend for de 11-17 årige
Målgruppe: Børn, der har en søster
eller bror med rygmarvsbrok eller en
anden ”sjælden diagnose” 03.09.10
Dato: 3 - 5. September 2010
Sted: Houens Odde spejdercenter ved
Kolding
Beskrivelse:
Så er der igen mulighed for at komme
på weekend sammen med andre, der
ligesom dig har en bror eller søster
med et handicap.
Denne weekend skal der snakkes, gri
nes, hygges og måske hilses på ven
ner fra sidste års søskendeweekend.
Vi skal også ud og udfordre os selv
med lidt kajaksejlads.

Formål:
Lade søskende opleve:
• At det er dem der er i fokus
• At der bliver arrangeret noget, der
er målrettet mdem og ikke deres
handicappede søster eller bror.
• At de oplever, at de ikke er de ene
ste med en bror eller søster, som
har et handicap
Priser: 400,Kontakt IDF for yderligere informa
tion.
Arrangører:
Rygmarvsbrokforeningen
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Aktivitetsoversigt for 2009/10
Måned/dato

Aktivitet

December
IDF Nyt udsendes

Bestyrelsesoversigt

Efter valg på generalforsamlingen 17. april 2009
er bestyrelsen sammensat således:
Bestyrelse:

Januar

Formand
På valg: 2010

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

Februar

Næstformand
På valg: 2010

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

Marts

Kasserer
På valg: 2011

Bo Austad, Falkevej 16, 8766 Nr. Snede
Tlf. 40 13 88 62, austad@privat.dk

Sjældne Diagnoser repræsentantskabsmøde
IDF Nyt udsendes

Bestyrelsesmedlem
På valg: 2011

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

Landsmøde og generalforsamling - Legoland Village

Bestyrelsesmedlem
På valg: 2011

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

Maj

Bestyrelsesmedlem
På valg: 2011

Anette Andreasen, Mariendalsvej 52G, 2. th, 2000 Frederiks
berg, Tlf. 51 60 43 05, bamsefisk@webnetmail.dk

Juni

Bestyrelsessuppleant
På valg: 2010

Elisabeth
(Kontakt formanden, hvis du ønsker kontakt.)

Bestyrelsessuppleant
På valg: 2011

Torben Lund Termansen, Mogens Allé 100, 2800 Lyngby
Tlf. 44 44 11 14, M. 28 34 11 14, t.termansen@gmail.com

Bestyrelsessuppleant
På valg 2010

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

April

26.-

Familiekursus på SeaWest, Nr. Nebel
IDF Nyt udsendes

Juli
-3.

Familiekursus på SeaWest, Nr. Nebel

August

Revisorer:

September

Revisor
På valg: 2010

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

Revisor
På valg: 2010

Claus Bo Jensen, Hasselparken 28, 2970 Hørsholm
Tlf. 60 74 85 50, gratia@it.dk

Revisorsuppleant
På valg: 2010

Susanne Monsson, Hovmarksvej 130, 8981 Spentrup
Tlf. 86 47 78 24, frank@elromail.dk

Unge weekend (16-25 år)
IDF Nyt udsendes
Oktober
6.-9.

IPOPI møde, Istanbul

Bovember
Sjældne Diagnoser Repræsentantskabsmøde
Kursus for forældre og voksne patienter - dato ikke festsat!
December
IDF Nyt udsendes
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Skandinaviens
eneste producent
af plasmabaserede
lægemidler

Octapharma
 Anvender svensk plasma i produktionen
 Udvikler informationsmateriale og
hjælpemidler
 Støtter videre uddannelse for sygehus
personale
For yderligere information se vores hjemmeside
www.octapharma.dk

Octapharma Nordic AB
Lyngbyvej 20, 2 sal. 2100 Kbh.Ø.
tel. 5115 9949

