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LEDER
fungere på den bedst mulige måde – så på
forhånd tak!

Vinteren vil ikke rigtig slippe sit
tag i os! Der ligger stadig sne
mange steder og det er kun så
småt man kan se vintergækker og de andre forårsbebudere. Men de lyse timer bliver trods alt flere
og flere.

Der er også kommet gang i revisionen af
foreningens hjemmeside! Keld Eskesen har
velvilligt påtaget sig opgaven med at forbedre den og få den gjort lidt mere moderne. Vi – alle tror jeg – glæder os til at se det
færdige resultat.

Immun Defekt Foreningen havde et travlt år
i 2005. Men vi kom igennem det, og jeg synes vi kan se tilbage på det med en vis
stolthed.

Foreningen har igennem nogle år gennemført en rådgivningsvirksomhed. Det er en
spændende, men også sommetider vanskelig opgave. Spændende fordi den bringer os i kontakt med mange nye patienter
og deres familier. Vanskelig fordi immundefekter er svære sygdomme at rådgive om
og fordi vi skal trække en hårfin grænse til
det lægefaglige område, hvor vi ikke har
nogen som helst faglig kompetence. Men
det er en spændende opgave!

2006 ser ud til at blive et mere roligt år,
præget af foreningens normale aktiviteter:
- Kursus for voksne i januar. Det var dejligt at se så mange veloplagte ”kursister”, der under ledelse af Birgitte lavede gruppearbejde, sjove øvelser i kommunikation og lyttede til hendes kloge
tanker om familien og dens daglige problemer.
- I april (22. – 23.) indkalder vi til Landsmøde og generalforsamling. Som det
snart er en tradition finder det sted på
Kerteminde Vandrehjem. Og
- I august (5. – 12.) løber det årlige Familiekursus af stabelen. Planlægningen er
i fuld gang og vi har allerede booket os
ind på Skallerup Klit. Bestyrelsen håber
på stor tilslutning.

Og hvad sker der ude i verden?
Der er nordisk formandsmøde i maj, hvor
dagsordenen bl.a. kommer til at indeholde
en diskussion om immundefekter og graviditet. Og endelig er der international konference om immundefekter i Budapest i oktober. Her mødes læger, European Society
for Immunodeficiency (ESID), sygeplejersker, International Nurse Group for Immunodeficiency (INGID) og patienter, International Patient Organisation for Primary Immunodeficiency (IPOPI) og lytter til nyt inden for forskning, diagnose og behandling
af immundefektsygdomme.

Der er allerede flere medlemmer, der har
tilbudt deres hjælp til gennemførelse af
Familiekursus. Det er bestyrelsen utrolig
glad for, fordi det viser engagement og vilje
til at få foreningens arrangementer til at

Sven
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FUGLEINFLUENZA

(Aviær influenza)
menneske samtidig smittes med både fugleinfluenza og almindelig influenza, kan geÅrsag
netisk materiale fra de to virus blandes, såAviær influenza er en
kaldt antigen shift. Herved kan der opstå
smitsom sygdom forårsanye humane influenzavirus. Begrænset
get af influenza A virus,
smitte mellem mennesker er tidligere set
der kan medføre høj døved udbruddene i Hongkong i 1997 og Holdelighed blandt fjerkræ.
land i 2003.
Virus inddeles på baggrund af hæmaglutinin (HA) og neuraminidase (NA) antigener,
hvor der er fundet 16 HA og 9 NA subtyper.
Symptomer
Virus inddeles i høj og lav-patogene, alt efInkubationstiden for influenza er normalt én
ter hvor farligt det er for kyllinger.
til to dage, men hos patienter med fugleinfluenza A H5N1 er inkubationstiden 2-8 dage.
Forekomst
Humane tilfælde af fugleinfluenza omfatter
Sygdommen har været beskrevet siden
ofte øjenbetændelse, men ikke forkølelses1880 og forekommer i hele verden. Alle
symptomer som løbende næse eller halsfuglearter kan smittes, men svømmefugle
symptomer. Der kan også indtræde alminudgør et naturligt reservoir. Disse fugle blidelige influenzasymptomer med pludseligt
ver typisk ikke syge. Hos kalkuner og høns
indsættende kulderystelser, feber, almen
kan infektionen blive alvorlig. Type A influutilpashed, hovedpine og muskelsmerter.
enzavirus er også fundet hos mennesker,
Ved infektion med fugleinfluenza A H5N1 er
heste, svin og enkelte andre pattedyr.
der endvidere hos nogle patienter set diaré,
Siden november 2003 har et udbrud af højopkast, mave- og brystsmerter samt blødpatogen fugleinfluenza A (H5N1) spredt sig
ning fra næse og gummer som tidlige
blandt fjerkræ og har også medført smitte til
symptomer. Næsten alle patienter har udog alvorlig sygdom hos mennesker. Herudviklet lungebetændelse.
over har der siden 1997 på verdensplan
været flere udbrud af fugleinfluenza med
H5 eller H7 stammer blandt fjerkræ. Heraf
Diagnose
har tre udbrud involveret mennesker.
Ved mistanke om humant tilfælde af fugleinfluenza bør Statens Serum Institut kontaktes med henblik på at afklare videre forSmitteveje og reservoir
anstaltninger.
Virus udskilles via sekreter fra luftvejene og
SSI har udviklet en diagnostisk test, som
især gennem afføring. Smitte sker ved tæt
kan identificere alle typer influenza A virus
kontakt med levende, smittede fugle eller
hos mennesker, fugle og svin direkte på
fra støv, der indeholder tørrede og pulveriklinisk materiale.
serede ekskrementer. Ved overførsel af virus til pattedyr og især mennesker kan der
ske mutationer, såkaldt antigen drift. Hvis et
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Anden forebyggelse
Kontakt til levende fjerkræ frarådes, hvor
der er kendt udbrud med fugleinfluenza. Ligeledes anbefales hyppig håndvask. Der er
ingen risiko ved at spise gennemstegt/kogt
fjerkræ og æg.

Behandling
Behandlingen er symptomatisk. Laboratorieundersøgelser har vist, at NAhæmmeren oseltamivir formodentlig også
vil virke mod aviær influenza A (H5N1).
Vaccination
Der er udviklet en vaccine mod fugleinfluenza A H5N1, som aktuelt afprøves på
mennesker. Denne vaccine kan f.eks. anvendes forebyggende til personer, der vil
komme i kontakt med smittede fjerkræ i
forbindelse med aflivning.

Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300
Kbh S
Tlf: 3268 3268 Fax: 3268 3868
serum@ssi.dk
www.ssi.dk

Sven har forespurgt på Statens Seruminstitut:
Kære Sven Fandrup,
Det er et godt spørgsmål for almindelig influenza kan ramme immundefekte hårdt.
De personer, som har været ramt af fugleinfluenza har ikke været immundefekte,
men har alle haft tæt kontakt til levende eller dødt inficeret fjerkræ.
Alle bør undgå tæt kontakt til sådanne fugle
men herudover mener jeg ikke på nuværende tidspunkt at der er grundt til særlige
forholdsregler for immundefekte.
Med venlig hilsen
Lars P. Nielsen
overlæge

Jeg er formand for Immun Defekt Foreningen og vil gerne vide, om vore medlemmer
(med primær immundefekt) bør tage særlige forholdsrgler i forbindelse med truslen
om fugleinfluenza i Danmark.
De bedste hilsner
Sven Fandrup
Formand Immun Defekt Foreningen
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IMMUN DEFEKT FORENINGENS
GENERALFORSAMLING 2006
Bestyrelsens beretning for året 2005
MÅLSÆTNING FOR 2005.
For 2005 formulerede bestyrelsen følgende målsætninger:
- Fastholdelse af foreningens hovedaktiviteter (Familiekursus og Landsmøde),
- Gennemføre en særlig aktivitet for Klub 14.
- Herudover at gennemføre Samnordisk Møde, 2. – 4. september 2005 med deltagelse
af norske, svenske, finske og islandske deltagere.
- Forsættelse af samarbejdet med medicinalfirmaer.
- Fortsættelse af det internationale samarbejde på nordisk og globalt plan.
MEDLEMSTAL.
Medlemstal:
Pr. 31. december 2005 havde foreningen 197 medlemmer.
2002
2003
Medlemmer
114
135
Børnepatienter
30
33
Voksenpatienter
7
8
Øvrige medlemmer
77
94
Udtrådte
14
Tilgang
35

2004

2005
157
36
16
105
22

197
41
18
138
16
56

Landsindsamling og ansøgning til LOTFRI.
Desværre førte vores ansøgning til om direkte andel i Tips- og Lottomidlerne ikke til noget. Begrundelsen fra Ministeriet var, at ”IDF jo i forvejen modtager Tips- og Lottomidler via puljen,
der tildeles Sjældne Diagnoser.
IDF-NYT.
IDF-NYT udkom 4 gange i løbet af 2005, i alt 100 sider.
Redaktionsgruppen består af:
- Britta Fandrup, ansvarshavende redaktør,
- Torben Nielsen, teknisk konsulent,
- Dorrit og Keld Holmsgaard Eskesen, distribution.

Side 4

IDF-NYT
Der har i år været lidt problemer med typografien i et enkelt nummer, hvilket skyldes sjusk fra
redaktøren. Trykkeren har fået ny maskine så sidste nummer fremtræder meget smukt.
Planen er i løbet af næste år, at købe sig til redaktion og opsætning af bladet, så vi kan få et
smukkere blad at se på.
AKTIVITETER
- Landsmøde og generalforsamling 2005.
Generalforsamlingen blev afviklet i weekenden d. 9. 10. April sædvanen tro på Kerteminde
Vandrehjem.
Der deltog 24 voksne og 20 børn i Landsmødet.
Der blev som et nyt initiativ arrangeret Banko for hele familien med fine præmier. Det blev
en festlig oplevelse.
Under generalforsamlingen kørte børnene med bus til Odense Zoo hvor de fik en guidet
rundvisning og fik lejlighed til at lave fodaftryk fra sjældne dyr i gips.
Der var noget besvær med at få pladserne i bestyrelsen besat. De 2 supleanter er nu ægtefæller til bestyrelses medlemmer, hvilket ikke er ideelt, men dog acceptabelt.
- Skovture og handicapdage: (Britta)
Foreningen har i 2005 afholdt skovtur i Dyrehaven ved København, med efterfølgende besøg på Dyrehavsbakken, hvor vi så mr. Mox optræde. Der deltog 6 familier – i alt 20 personer. Vi havde flot vejr og det var meget hyggeligt.
I Jylland var tilbuddet Ebeltoft Zoo, men dér var det kun familien Voigt, der deltog.
- Familiekursus 2005.
Familiekurset 2005 fandt sted i ugen 18. – 25. juni på Middelfart Feriecenter, som er smukt
beliggende ned til Lillebælt. Deltagertallet var næsten overvældende: 81, fordelt på 40
voksne, 31 børn, 7 unge og 3 ”bedstemødre, eller sagt på en anden måde: 20 familier.
Udover de sædvanlige foredrag, som alle lå om formiddagen, havde vi indført begrebet
”morgensamling” med sanglege og historiefortælling, samt en frivillig eftermiddagsaktivitet
med udgangspunkt i børnenes legeplads.
Generelt var der positiv tilbagemelding på såvel program som sted, selvom vi blev noget
generet af byggerod.
Samnordisk Møde.
Blev afviklet i dagene 2. – 3. september 2005 på Quality Hotel i Høje Tåstrup med 58 deltagere fordelt således:
Danmark: IDF-medlemmer 28: , Sygeplejersker og læger: 8 , Andre: 3.,
Sverige: PIO-medlemmer: 5
Island: LIND-medlemmer: 6
Norge: NIF-medlemmer: 7, sygeplejerFinland: Ingen
sker: 1.
Foredragsholdere: Danske: 4, svenske: 1, norske: 5
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Prisen for det samlede arrangement var kr. 116.342. Heraf har IDF betalt kr. 16.770, resten
blev dækket af sponsorer (Baxter, Octapharma, ZLB Behring og World Immunodeficiency
Network (WIN), USA, samt egenbetalinger.
Samnordisk Møde må betegnes som en stor succes, som vi godt kan være stolte af.
- Andre aktiviteter.
Foreningen har været repræsenteret ved følgende arrangementer:
1. Konference om gener og genterapi. Københavns Universitet, 27. oktober 2005,
2. Øresundsmøde vedr. primære immundefekter, Baxter, 10. november 2005
3. Møde vedr. brugerbutik på Hillerød Sygehus, De Samvirkende Invalideforeninger (DSI)
4. Netværksmøde sammen med 7 andre små og mindre patientforeninger, 7. december
2005
5. To repræsentantskabsmøder i Sjældne Diagnoser (tidl. KMS)

INTERNATIONALT SAMARBEJDE
Nordisk samarbejde.
IDF har deltaget i to møder i 2005, i maj og september, begge i Danmark. Emner, der er blevet
drøftet har været: Gentestning (Norge) og skolestart (Sverige).
På mødet i september blev Sven Fandrup valgt til formand for NMPI for de næste tre år.
International Patients Organisation for Primary Immunodeficiency (IPOPI).
Der har ikke været afholdt IPOPI-møde i 2005. IPOPI har for første gang i sin historie luftet
tanken om at bede de nationale medlemsorganisationer om en form for økonomisk støtte.
Primært for at kunne fremvise solidaritet mellem de nationale organisationer over for større
sponsorer og således kunne vise vilje til en vis form for egenfinanciering.
SAMARBEJDE MED SJÆLDNE DIAGNOSER (Tidl. KMS).
Foreningen er stadig så heldig at have et bestyrelsesmedlem, som medlem af Forretningsudvalget i Sjældne Diagnoser. Dette giver ikke IDF særrettigheder, men dog en væsentlig indflydelse.
HENVENDELSER OG RÅDGIVNING.
Der har i 2005 været 42 henvendelser om rådgivning til foreningen. Det er fortsat foreningens
politik ikke at tage stilling til lægelige spørgsmål, men at øse af de samlede erfaringer i foreningen.
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SAMARBEJDE MED MEDICINALFIRMAER.
Samarbejdet med medicinalfirmaerne Baxter A/S, Octapharma Nordic AB og ZLB Behring har i
2005 fungeret særdeles fint, hvilket bl.a. kan ses af disse firmaers velvillige støtte til Samnordisk Møde.
KONKLUSION.
Generelt må det vurderes, at målsætningerne for året 2005 er blevet opfyldt på nær én: Et
særligt arrangement for Club 14.
Foreningen er til gengæld blevet solidt forankret i såvel sit nationale som sit internationale
samarbejde, dels ved at have et bestyrelsesmedlem indvalgt i Forretningsudvalget for Sjældne
Diagnoser, dels ved at stille formand for det nordiske samarbejde,og dels ved formandens
engagement i IPOPI.
MÅLSÆTNINGER FOR 2006.
For 2006 opstiller bestyrelsen følgende målsætninger:
1. Fastholdelse af foreningens hovedaktiviteter (Familiekursus og Landsmøde),
2. Gennemføre en særlig aktivitet for Klub 14,
3. Revision og fornyelse af foreningen hjemmeside,
4. Fornyelse af IDF-NYT med mere professionelt lay-out,
5. At arbejde for større synliggørelse af primære immundefekt i samarbejde med
Sjældne Diagnoser og forsættelse af samarbejdet med medicinalfirmaer,
6. Fortsættelse af det internationale samarbejde på nordisk og globalt plan.
P.B.V.
Sven Fandrup

KONTINGENT 2006
Det er nu igen tid til at indbetale kontingent til Immun Defekt Foreningen.
Kontingentet udgør:
Kr. 150,00 for voksne
Kr. 50,00 for børn, og
Kr. 100,00 for støttemedlemmer.
Kontingentet bedes indbetalt vha. vedlagte indbetalingskort, således at det er lettest muligt for
foreningen at identificere den enkelte indbetaler.
Sidste frist for indbetaling er 1. april 2006.
Ved kontingentrestance mister man sin stemmeret på generalforsamlingen.
Manglende indbetaling, selv efter en påmindelse, medfører udmeldelse af foreningen.
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VOKSENWEEKEND PÅ SABRO KRO
blemer med at få bevilget pumpe er Baxter
gået ind og har udlånt pumper til.

Foreningen har igen afholdt
en hyggelig og informativ
voksenweekend. Denne
gang i et snedækket Østjylland, et flot landskab at se
ud på og en fortræffelig opvartning indendørs. Rammerne var bestemt i orden.
24 tilmeldte, heraf 4 voksenpatienter – desværre var der et par, der ikke mødte op og
heller ikke meldte afbud, det er ærgerlig
penge for foreningen og også lidt uforståeligt!
Det er rigtig dejligt for foreningen med den
voksende opbakning fra voksenpatienterne.
Foreningen oplever et stigende antal henvendelser fra voksenpatienter, så det er rart
at kunne fortælle, at der faktisk foregår noget for den gruppe.

Efter Baxter var det så vores dejlige familieterapeut Birgitte Nygård, der havde os i sin
hule hånd resten af lørdagen og søndag
formiddag livligt sekunderet af sin mand,
Poul. Vi var på præsentationsrunde hos
hinanden, ude i grupper og hørte kloge ord
både fra den kloge kone i Ålborg og de
fremmødte. Så jo, det blev en rigtig god
weekend!
Nogle af de kloge ord:
• Få sagt de positive ting højt til hinanden!
• Hvad er det der er rart at lave sammen i familien?
• Det er de voksne, der har ansvaret
for det gode liv i familien!
• Vi har alle ansvaret for det gode liv i
foreningen!
• Sig NEJ med god samvittighed!

Indholdet i kurset var også i top. Først havde vi Anette Mikkelsen og Henriette Christoffersen fra Baxter til at fortælle om deres
tiltag lige nu, og man må nok sige, at de
gør et stort arbejde for at gøre immundefekter mere kendte. De er med i opbygningen
af et dansk register for immundefekte, de
har lavet en guide – et lille plastikkort med
advarselstegn på immundefekt både for
børn og voksne. Disse kort bliver forelagt
alm. Praktiserende læger på store møder
rundt i landet det næste halve års tid, hvor
der vil blive undervist i primær immundefekt. Det kan forhåbentlig bringe hjælp til alle de familier, der ikke kan forstå, at deres
børn hele tiden er syge.
Også den enkelte patient er Baxter åben for
at hjælpe, de patienter, der har haft pro-

Britta

Hjælp dig selv — og hjælp foreningen!
Bliv Fundraiser!
Søg fonde og få 15 % at det indtjente beløb
Henvendelse til formanden.
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FORESPØRGSEL FRA EN VOKSENPATIENT!
lægen i går for at høre, om ikke de måske
kunne undersøge mit blodtryk i benene eller bare undersøge for, om der var noget
galt, for det er måske ikke ligefrem invaliderende, men det er meget smertefuldt og
meget irriterende. Lægen havde den frækhed at sige til mig, at han tror, det er noget,
jeg bilder mig ind oppe i mit hoved, og at
jeg skulle passe på ikke at lave hjernespind
ud af noget, der måske ikke er noget!!! Jeg
blev simpelthen så vred, spurgte ham,
hvordan fa... man kan bilde sig noget ind,
når man vågner 3-4 gange om natten med
kramper!
Jeg ved ikke, om I har oplevet noget lignende hos jeres læge, men jeg føler ikke,
at jeg bliver taget seriøst, når jeg kommer
hos lægen. Jeg sagde også til ham i går, at
jeg bestemt ikke kommer her for sjov, og at
jeg ikke ønsker at få prædikatet "hypokonder", og at jeg ikke ønsker, at jeg nærmest
skal være bange for at ringe og bestille tid
til læge, hvis det er sådan en behandling,
man får.
Jeg er i vildrede nu, for mest af alt ønsker
jeg at skifte læge, men jeg ved jo ikke, om
den læge, jeg får, er bedre.
Efterskrift: Jeg klagede til min læge over
behandlingen, og jeg har fået en undskyldning. Men jeg er stadig usikker på, om min
læge vil være i stand til at tackle de "underlige" ting, jeg kommer med...

Jeg har lige noget, jeg er nødt
til at høre jer andre om, hvorvidt I også oplever hos jeres
alm. praktiserende læge?
Jeg var igennem en lang række undersøgelser sidste vinter, hvor min IgA-mangel
blev ”gen-opdaget”. Dvs. jeg havde fået det
konstateret for omkring 10 år siden af daværende læge, men han vidste ikke, hvad
det var - andet end at jeg bare skulle huske
det, hvis jeg skulle have en blodtransfusion.
Sidste vinter var jeg så igennem en lang
række undersøgelser på bl.a. Roskilde
Amts Sygehus, fordi jeg var så syg som aldrig før. Jeg hostede uafbrudt i 4 måneder,
var svækket i hele immunforsvaret og var
bare generelt syg hele tiden. Jeg var meget
naturligt også hos min egen praktiserende
læge pga. hosten, som jeg gerne ville undersøges for. Ja, jeg gik meget til læge den
vinter, men der var en grund til det, fik bl.a.
konstateret både astma og astmatisk bronkitis efter 4 måneders hosten, som jeg stadig får medicin for. Nå, men det jeg vil frem
til var, at min læge på daværende tidspunkt
flere gange sagde til mig: Du kommer her jo
også tit! Ja, det gjorde jeg, men der var jo
ligesom også en grund til det.
I går var jeg så ved lægen igen. Denne
gang om noget, jeg har været der med flere
gange, men uden held: Konstante kramper
i fødderne, som nu er eskaleret over de
sidste par måneder, så jeg vågner 3-4 gange om natten med kramper, ikke kan dyrke
sport pga. kramper (jeg forsøger nu alligevel), får kramper, når jeg sidder på mit arbejde (stillesiddende) osv. Jeg var så hos

Hilsen Tina
Hvis nogen ønsker at svare Tina eller komme med
gode råd, kan man maile på information@idf.dk ,
så skal det nok blive videresendt.
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Immun Defekt Foreningen søger emner til bestyrelsesvalget i foråret 2006!
Kvalifikationer:
- Kreativ tænkning,
- Gå-på-mod til at gennemføre fastlagte målsætninger,
- Evne til at indgå i et godt teamwork med den
øvrige bestyrelse,
Tilbydes:
- Indflydelse på foreningens fremtid
- Stor accept af personlige meninger og ideer,
- Ros og ris fra foreningens medlemmer i forbindelse med gennemførte arrangementer.
Løn og vilkår:
- Jobbet er ulønnet, men
- Der ydes godtgørelse for rejseudgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder,
- Fast årlig godtgørelse af udgifter til telefon m.v.

Henvendelse til:
Sven Fandrup
(sven@fandrup.dk)
telefon 44 61 03 81
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HVAD LAVER BESTYRELSEN EGENTLIG??

På generalforsamlingen i
2005 kneb det meget at
finde villige kandidater til
bestyrelsen. Dette skyldtes
sandsynligvis manglende
kendskab til, hvad bestyrelsen egentlig laver og
hvor omfattende arbejdet er.
Derfor denne lille artikel om bestyrelsesarbejdet!
Selve bestyrelsesarbejdet er naturligt nok
at få foreningen til virke på de ydre, såvel
som de indre linier.
På de ydre linier handler det om at repræsentere foreningen i andre sammenhænge,
holde kontakt til sponsorfirmaer, besvare
henvendelse og sende materiale om foreningen ud til folk.
På de indre linier handler det om planlægning og gennemførelse af foreningens aktiviteter (familiekursus, landsmøde og evt.
voksenkursus), holde styr på foreningens
administration (medlemsliste, regnskab &
budget), samt finde og redigere stof til IDFNYT. Det er selvfølgelig meget forskelligt
hvor megen tid det enkelte bestyrelsesmedlem bruger. Det afhænger meget af hvilken
post man beklæder i bestyrelsen, men en
hel del af det praktiske arbejde gøres af sekretariatet. Typisk ligger tidsforbruget mellem 5 og 20 timer om måneden. Det meste

af bestyrelsesarbejdet mellem møder foregår i øvrigt pr. e-mail.
Bestyrelsesmøderne afholdes så vidt muligt
i forbindelse med foreningens arrangementer, d.v.s. 3 om året. Der bliver naturligvis
ikke kigget skævt, hvis man er nødt til at
melde afbud. I løbet af efteråret afholdes et
længere bestyrelsesmøde over en weekend, hvor der er mulighed for at snakke tingene grundigt igennem og lægge langsigtede planer. Men også tid til afslappet samvær med bestyrelsesmedlemmernes familie. Mødet bruges også til at se og vurdere
det sted, hvor næste års familiekursus skal
afholdes.
Det skal jo ikke koste noget at være bestyrelsesmedlem. Derfor betaler foreningen for
transport til og fra møderne, ligesom udgifter til porto, kuverter o.s.v. bliver dækket.
Hvert bestyrelsesmedlem får et fast årligt
beløb til telefon.
Fordelene ved at være bestyrelsesmedlem
er først og fremmest, at man får større indsigt i og viden om immundefekter og det
arbejde, der gøres nationalt og internationalt for at forbedre de immundefekte patienters livskvalitet. Men herudover er der rig
mulighed for at sætte sit præg på foreningens aktiviteter.
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INDBYDELSE TIL LANDSMØDE

Kerteminde vandrehjem 22. – 23. april 2006
LØRDAG D. 22. APRIL 2005:
10.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.30 – 15.00

Bestyrelsesmøde
Frokost (Egen betaling, tilmelding nødvendig.).
Foredrag: IgA Mangel og vaccinationer:
Hvor mange danskere lider – uden at vide det og uden at behøve
behandling – af Selektiv IgA-mangel eller -defekt.
Er Selektiv IgA-mangel eller –defekt tilbøjelig til at komme til ”udbrud”
jo ældre man er
Hvorfor må IgA patienter helst ikke få blodtransfusioner
Har IgA-defekt eller –mangel betydning for vaccinationer
Hvorfor hjælper det nogle IgA patienter at få tilført immunglobulin.
Hvad er sammenhængen mellem Selektiv IgA-defekt og IgG subklasse defekter
Visse CVID (Almindelig Variabel Immundefekt) patienter har også IgA
defekt, hvordan skal de forholde sig.
Foredragsholder: Overlæge Poul Andersen, Skejby.

15.00 – 15.30
15.30 – 17.00

Kaffepause
Generalforsamling.
Dagsorden vedlagt.
Middag
Bankospil for børn og voksne

18.00 – 19.30
19.30 – 21.00

I perioden ca. 13.00 – ca. 17.00 besøger børnene Odense Zoo.
SØNDAG D. 23. APRIL 2005:
08.00 – 09.30

Morgenbuffet

Arrangement slut.
09.30 – 10.30
12.00 -

Bestyrelsesmøde (Konstituering)
Frokost (Egen betaling, tilmelding nødvendig)

Tilmelding skal være Formanden i hænde senest den 8. april 2006 enten pr. post eller
pr. e-mail.
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ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I IMMUN DEFEKT FORENINGEN
LØRDAG D. 22. APRIL 2006
KL. 15.30 – 17.00
På DANHOSTEL (Kerteminde Vandrehjem)
Skovvej 46
5300 Kerteminde
Med dagsorden ifølge vedtægternes § 5:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for året 2005.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Fremlæggelse af budget 2006
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på
valg:
Sven Fandrup, modtager genvalg
Jens Stagsted, ønsker ikke genvalg
Christina Voigt, modtager genvalg
Christina Fog-Schouw, ønsker ikke genvalg.
Følgende bestyrelsessuppleanter er på
valg:
Britta Fandrup, ønsker ikke genvalg
Bestyrelsen foreslår følgende kandidater:
Jannie Jørgensen,
Anders Rasmussen,
7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
Begge revisorer og revisorsuppleanten er
på valg:
Jesper Rasmussen,
Jesper Schouw,

Susanne Monsson, modtager genvalg
8. Indkomne forslag
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest: den 8. april 2006.
Bestyrelsen fremsætter følgende forslag
til vedtægtsændringer:
Vedtægternes § 7, stk. 3:
Fra: Mindst ét bestyrelsesmedlem
skal have en immundefekt.
Til: Det skal tilstræbes at mindst ét bestyrelsesmedlem skal have en immundefekt.
9. Eventuelt
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I tilfælde af manglende beslutningsdygtighed (jf. vedtægternes § 11 ) indkaldes
herved til ekstra ordinær generalforsamling (jf. vedtægternes § 6) én time efter
afslutningen af den ordinære generalforsamling, med følgende dagsorden:
- Bestyrelsens forslag til ændring af
vedtægternes § 7, stk. 3.

Af hensyn til Vandrehjemmet og foreningens økonomi er tilmelding nødvendig.
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TILMELDING til LANDSMØDE og GENERALFORSAMLING
22. – 23. APRIL 2006
på Kerteminde Vandrehjem. 1

Familien:
Deltagelse (antal)
- Voksne:
- Børn under 12 år:
- Børn over 12 år:
Jeg/vi deltager kun i generalforsamlingen:
Måltider:
Frokost lørdag kr. (For egen regning): Ja/Nej
Frokost søndag kr. (for egen regning): Ja/Nej
(Frokost prisen er kr. 145,00 for voksne og kr. 72,50 for børn. En øl eller vand er inkluderet).
Beløbet bedes indbetalt til foreningen sammen med egenbetalingen.
Børnetur til Odense Zoo:
lørdag eftermiddag
antal:
- Børn:
- voksne (Kun hvis jeres barn ikke kan deltage alene. Der vil være en voksen og to unge
piger med på turen):
Egenbetalingen
er kr. 250,00 pr. familie (for voksenpatienter kr. 200,00), som bedes indbetalt på vedlagte indbetalingskort senest d. 8. april 2006.
TILMELDING SKAL VÆRE FORMANDEN I HÆNDE SENEST D. 8. APRIL 2006 (Enten Pr.
post eller e-mail) AF HENSYN TIL ENDELIG BESTILLING AF OVERNATNING OG MÅLTIDER PÅ VANDREHJEMMET.
Notits:
Hvis I/du melder fra mindre end tre dage før arrangementet eller ikke dukker op, skal foreningen betale fuld pris for din deltagelse!

1

Medlemmer i kontingentrestance har ikke stemmeret på generalforsamlingen. Kun medlemmer kan deltage
i Landsmødet.
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REFERAT AF IDF BESTYRELSESMØDER
BESTYRELSESMØDE D. 12.11.05
Tilstede: Christina F.,
Dorrit, Keld, Britta, Sven,
Lois, Christina V. Torben.
Afbud: Jens
Referent: Christina V.

byder. Christina V. tager kontakt til Ellen
Nørbjerg for at høre, om hun fortsat er interesseret i opgaven. Opgaven skal bestå i at
varetage IDF – Nyt i 2006 med Britta som
konsulent på sidelinien. Vi beslutter at indlægge denne udgift i budget for 2006.

Økonomi:
Status god. Samlet overskud 2005 på ca.
56.000 kr.
Landsmøde 2005 samlet udgiftsniveau: ca.
40.000 kr.
Familiekursus 2005: samlet udgiftsniveau:
232.238,07 kr.

Intern socialvogter:
Lois udarbejder foreningspolitik omkring
sygdom og dødsfald blandt medlemmerne.

Forhold til sponsorer:
God kontakt til tre sponsorer: Baxter, Octapharma og ZLB Behring.
Samnordisk møde:
Vi har kun fået positive tilbagemeldinger. Vi
ville gerne have større fokus på relationerne – kendskabet til deltagerne.
Vi er meget tilfredse med foredragsholderne, der hver belyste meget forskellige
aspekter.
Tidsmæssigt er det nødvendigt at have en
bredere ramme, idet vi var meget tidspressede.
IDF-Nyt:
ligger hos Britta for øjeblikket, men bestyrelsen har tidligere besluttet at uddelegere
opgaven. Vi ønsker derfor indenfor det næste år at uddelegere bladet til ekstern ud-

IDF aktiviteter:
familiekursus: Christina V. fortsætter med
Skallerup Klit og får klarlagt de økonomiske
rammer. Christina F. medvirker som støtte.
Arbejder videre med foredrag om motorisk
screening. Sven støtter med f.eks. foredragsholdere.
Landsmøde: Sven og Christina V. Christina V. står for børneaktiviteter.
Club 14 aktiviteter: Torben fortsætter
sammen med Keld arbejdet.
Forslag om bestyrelsesmøder ved generalforsamling, familiekurser + et stort møde i
løbet af efteråret. Denne form afprøves i
2006 og herefter evalueres herpå.
Landsmøde og generalforsamling 2006:
bestyrelsesvalg: Christina F.: ønsker ikke
genvalg
Sven: ønsker genvalg
Jens: ønsker ikke genvalg
Christina V.: ønsker genvalg
Britta: ønsker ikke genvalg
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Bestyrelsen beslutter, at arbejde med at
ændre vedtægterne således, at det tilstræbes, at der er en voksenpatient i bestyrelsen, men at det ikke længere er et krav.
Dette sker af hensyn til bestyrelsens muligheder for at overholde vedtægterne, og
fordi voksenpatienterne er få og ikkeressourcestærke.
Hjemmeside.
”Scannet” kan lave den for 5000,- Kr. Torben har en kontakt.
Vi talte om de grundidéer, der er lagt frem.
Hvad skal siden grundlæggende kunne.
Den økonomiske ramme er 10.000,- Kr.
Sjældne diagnoser.
a.Sundhedsministeriet står bag 2 centre i
DK for Sjældne diagnoser. Et I Kbh. og et i
Århus. Bemandingen på disse centre er
utilstrækkeligt til de opgaver, der ligger
der/burde ligge der. De burde samle alle
patienter med sjældne handicap, men Immun Defekt patienter er f.eks. ikke repræsenteret. Det tager i gennemsnit ca. 5 år,
før der kommer en diagnose på en sjælden
diagnose. Der er udstyr på vej til meget
hurtigt at diagnosticere.
b. Brugerbutikken på Hillerød Sygehus. Der
findes 8 brugerbutikker rundt i landet, men
endnu ikke nogen i Hillerød. De er kun bemandet af frivillige fra patientforeninger.
Her kan patienter og pårørende søge in-

formationer om forskellige sygdomme. Her
kan foreninger lægge materialer, og der
kan være computere med internetforbindelser. Der er forholdsvis begrænsede åbningstider, da det netop er frivillig arbejdskraft. Det kan også være sociale aspekter i
forbindelse med en nyopdaget diagnose.
Eventuelt.
a) Støtteerklæring til Børnekulturhuset.
b) Kursus for voksne. Christina fremlagde
et par forslag. Valget var mellem Nilles Kro
og et vandrehjem i Viborg. Vi er mest stemt
for Nilles Kro. Prisforskellen er forholdsvis
beskeden – ca. 300,- Kr. ekstra pr.person..
Man kunne spare lidt ved at slette betalt
frokost enten lørdag eller søndag. Vi dropper frokost lørdag. Holder bestyrelsesmøde
efter frokost søndag. Vi vælger, at tage 2
retter frem for 3 til middagen lørdag. Så
sparer vi 50 Kr.
Der blev talt om egenbetaling. Vi besluttede
at fastholde nuværende egenbetaling på
250,- pr. person.
Der blev talt lidt om, at vi måske kan tiltrække nogen, som vi ikke normalt kan få
med på et vandrehjemsophold. Vi besluttede at tage til Nilles Kro.
Næste møde: I forbindelse med voksen
kurset 28.-29. januar 2006.
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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE D. 29.1.06 PÅ SABRO KRO
3. Landsmøde og Generalforsamling
Tilstede: Britta, Sven,
Keld, Dorrit, Torben, Jens
og Christina V.
1. Kursus for Voksne:
Evaluering
Det var et godt kursus og alle var tilfredse
med stedet.
2. Foreningens økonomi
Udkast til budget 2006
Økonomien der fornuftigt ud. Faktisk har vi
et overskud fra Tips- og Lottomidlerne, og
det er et problem. Vi beslutter at opjustere
det afsatte beløb til fornyelse af hjemmesiden samt indkøb af IT, således at vi henlægger et beløb til disse.
Budget 2006. Sjældne Diagnoser har endnu ikke afregnet, og vi kender derfor ikke
det beløb, vi tildeles. De forventede udgifter
til produktion og udsendelse af IDF-nyt opjusteres til 40.000 kr.
Sponsorstøtte til ungt medlems deltagelse i IPOPI-møde
Vi overfører resten af det forventede overskud på 6.000 kr. til IPOPI sådan, at vi betaler turen til Budapest for et ungt menneske. Dermed er pkt. 3b. vedtaget. Drift og
transport omjusteres således, at 15.000 kr.
til driftsudgifter og transport og møder til
30.000 kr.
Vi beslutter at Christina V. får tilbud på
bestyrelsesmødeophold i november

Status i planlægning (orientering)
Den foreløbige booking er på plads. Vi beslutter, at udgifterne til frokosten lørdag påføres tilmeldingen således, at medlemmerne har betalt for frokosten, inden de kommer. Bestyrelsesmedlemmer med familier
får frokosten af foreningen. Henrik Permin
inviteres til foredrag om immundefekter
specielt om IgA-mangel og vaccinationer.
Programmet med foredrag og generalforsamling afholdes lørdag sådan, at arrangementet afsluttes for medlemmerne søndag efter morgenmaden.
Børnearrangementet er på plads + bus er
bestilt. Zoo koster 1600 kr. + entre og bussen 1300 kr. + moms. Vi laver bankospil om
aften og Christina V. indkøber præmier for
1000 kr.
I forhold til vedtægtsændringerne ønsker vi en omformulering således, at §7
stk. 3 ”…så vidt det er muligt skal
mindst et bestyrelsesmedlem være voksenpatient…”. Det vil frigøre os i forhold
til det nuværende krav om en voksenpatient som bestyrelsesmedlem.
Valg:
Sven og Christina V. genopstiller, mens
Jens og Christina F. ikke ønsker genvalg.
Desuden skal revisorerne høres om, hvorvidt de ønsker genvalg.
Vi vælger at fastsætte kontingent til det
nuværende beløb.
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BLÅ BOG HENRIETTE
Navn: Henriette Torp Rønne Hansen
Fødselsdag: 30. maj 1985
Øjenfarve: Blågrønne
Immundefekt: IgG2- og IgG4-mangel
Søskende: Jacob 14 og Carina 16
Klasse: HHX
Yndlingsfag: Matematik
Værste fag: Tysk og dansk
Livret: Pizza
Yndlingsfarve: Blå
Yndlingsmusik: Tekno, dance.
Yndlingsfilm/tegnefilm: Dirty Dancing
Hobby/fritidsinteresse: Fodbold
Det bedste: Min kæreste

FAKTABOKS OM HENRIETTES IMMUNDEFEKT:
Henriette har en IgG-mangel. Hun er ikke i immunglobulinbehandling.
I forrige nummer skrev vi meget om almindelig variabel immundefekt, og det er nok det, der
kommer Henriettes diagnose nærmest.
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INTERVIEW MED HENRIETTE
Hvordan blev din immun defekt opdaget?
Jeg havde halsbetændelse en gang om
måneden.

Hvad synes du om at være på hospitalet?
Jeg hader hospitaler og læger.

Ved din venner, at du har en immun defekt?
Ja, og de fleste tager også hensyn til det.

Hvad synes du om at blive stukket?
Det er det værste i mit liv

Hvordan tager de det? Tager de afstand
fra dig eller føler du de behandler dig
ganske alm. som deres andre venner?
De behandler mig ganske almindeligt, men
tager hensyn.

Er det trættende at skulle tage sin medicin?
Ja, jeg glemmer det.

Hvordan er din immun defekt en del af
din hverdag?
Den er irriterende. Tanken om at man skal
passe på, hvad man laver. F.eks. kan jeg
ikke lave for megen sport, for så kan jeg ikke gå de næste dage.
Hvor tit tager du medicin?
Piller hver dag.

Hvad er det værste ved at have en immun defekt?
Man tænker for meget over det.
Hvad er det bedste ved at have en immun defekt?
Jeg kan ikke se noget godt ved det.
Hvad er dine fremtidsdrømme?
Nu vil jeg være kontor- og regnskabsassistent.

Betyder din immun defekt, at du må forsømme mere end dine klassekammerater?
Ja, meget mere.
Er der mange ting du ikke må pga. din
sygdom, som dine raske venner må?
Ja, dyrke ret megen sport og jeg er også
blevet nødt til at stoppe på uddannelsen til
frisør, fordi mine ben ikke kunne klare det.
Hvor tit er du på hospitalet?
2 gange årligt.
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HAR DU LYST TIL AT VÆRE LIDT INTERNATIONAL??
Så skulle du prøve at gå ind på www.ipopi.org . Der finder du i ”knappen” Forum tre spændende diskussionssteder:
- General Discussion, hvor patienter m.fl. søger ligestillede eller deler ud af deres erfaringer,
- Guestbook, hvor du kan skrive dine indlæg og (måske) få svar fra en patient i et andet
land, og
- Young Adults (svarer nogenlunde til IDFs ”Club 14”), hvor unge mennesker udveksler
synspunkter på snart sagt alt.
Prøv det! Det er ganske spændende!
Men du skal vide, at der ikke sidder læger klar til at svare på dine spørgsmål. Det er steder,
hvor patienter kan dele erfaringer og gode ideer.

PRIS TIL VIFABS HJEMMESIDE

ViFABs hjemmeside www.vifab.dk er blevet kåret som Danmarks bedste i
kategorien Forsknings-, Rådgivnings- og Undervisningsinstitutioner.
Bedst på Nettet 2005
Det er Bedst på Nettet, som er et initiativ under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, der står for kåringen.
Vigtig hjemmeside
ViFAB centerchef, Helle L. Lønroth, er meget glad for udmærkelsen.
”Vi tager anerkendelsen som tegn på, at vores anstrengelser med at gøre hjemmesiden brugervenlig og lettilgængelig er lykkedes. For en lille statsinstitution som ViFAB er hjemmesiden
meget vigtig, da den stort set er den eneste mulighed, vi har, for at komme ud med vores informationer”, siger hun.
ViFAB er en selvejende, uafhængig institution, der administrativt hører under Indenrigs- og
Sundhedsministeriet. ViFABs formål er: at øge kendskabet til forskellige alternative behandlingsformer og deres virkning at fremme og udvikle forskning på området at fremme en dialog
mellem sundhedsfagligt personale, alternative behandlere og brugere.
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