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LEDER
Foreningen har i løbet af efteråret fået rigtig mange henvendelse fra familier, der har
behov for oplysninger om diagnose og behandling af immundefekter. Det er jo rigtigt
dejligt, især fordi en del af disse henvendelser fører frem til at familierne melder sig
ind i foreningen.
Derfor skal der her lyde et rigtigt hjerteligt velkommen til de nye medlemmer.
Efteråret har måske nok virket lidt stille, men det betyder ikke, at der ikke været aktiviteter. Bestyrelsesmedlemmerne har været engageret i forskellige aktiviteter. Alle
disse aktiviteter har for os haft ét væsentligt formål: At samle viden og forståelse af
de mange forskellige sygdomsmæssige og sociale aspekter, der er forbundet med det
at leve med en medfødt immundefekt.
Bestyrelsen har såledesdeltaget i den ”Gen-etiske” konference, der i oktober blev afholdt af Etisk Råd og i møde i Den internationale Patientorganisation for Primær Immundefekt (IPOPI) i Frankrig. Begge disse aktiviteter er omtalt andet steds i bladet.
Kontaktudvalget for Mindre Sygdoms- og handicapgrupper (KMS) er ved at starte en
undersøgelse af de små handicapgruppers forhold til det lokale sociale system. IDF
vil gerne være med i denne undersøgelse, fordi vi ofte oplever stor forskelsbehandling mellem de enkelte kommuner.
Kursus for voksne blev forhåbentligt gennemført med et godt resultat. Det har taget
tid at få dette kursus op at stå. Specielt er jeg glad for at nogle af vore voksenpatienter
tog sig tid til at deltage i dette arrangement.
2005 bliver et rimeligt travlt år for foreningen:
I begyndelsen af april (2. – 3.) er der planlagt Landsmøde på Kerteminde Vandrehjem, og
i slutningen af juni står Familiekursus for døren og meget tyder på, at det vil blive i
nærheden af Middelfart.
Endelig er bestyrelsen godt i gang med planlægningen af Samnordisk Møde, som
forhåbentlig finder sted i begyndelsen af september.
Lad mig slutte med at ønske alle vore medlemmer, nye som gamle, en rigtig god jul
og et godt nytår.
Sven
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KAN MAN BLIVE SMITTET AF SIT KÆLEDYR??
Fra IPOPI magasinet ”Update”, forår 2004, er hentet inspiration til
denne artikel. Originalartiklen: ”Can you catch a disease from your
cat?” af Lorraine Shelton
Zoonoser, dvs. sygdomme, der kan overføres fra dyr til mennesker, er af stadig større
betydning for immundefekte patienter, fordi det bliver mere og mere almindeligt at
anskaffe sig papegøjer, skildpadder, slanger – for ikke at tale om hunde og katte som kæledyr.
Hos raske personer kan de fleste sygdomme overført fra kæledyr let kureres ved
hjælp af antibiotika,. Men for immunsvage og –defekte patienter kan disse sygdomme
blive livstruende.
Det er derfor vigtigt, at den behandlende læge kender til den enkelte families kæledyrshold, så han kan være opmærksom på sygdomme, der kan være overført fra kæledyrene.
Ringorm (en svampeinfektion) er sandsynligvis den mest almindelige zoonose. Men
også andre farer lurer: Bakterieinfektioner kan overføres fra katte til mennesker f.eks.
campylobakter, streptokokker og stafylokokker. Specielt hvis kæledyret har diarré.
Bliver du bidt af en kat eller en hund, skal såret renses omhyggeligt. Opstår der rødme omkring såret, og får du feber, bør du straks søge læge.
Salmonella kan findes i kattes afføring , særlig hvis de får meget råt kød, eller hvis de
fanger vilde fugle. Vær derfor opmærksom på kradsesår fra en kats klør og sørg for at
holde katten fri for lopper.
Parasitsygdomme, som f.eks. rundorm, er også potentielle zoonoser, der kan medføre
alvorlige problemer.
Derimod er virus ikke specielt farligt, fordi virus er yderst specifikt rettet mod mennesker eller dyr.
Formålet med denne artikel er ikke at skræmme, men at gøre opmærksom på problemer, som du måske ikke har tænkt så meget over tidligere. Holder du dit kæledyr rent
og fri for lopper, giver den frisk kogt mad og lader det dyrlægekontrollere regelmæssigt, får du ikke blot et sundere kæledyr, men du holder dig også selv sund.
I en kommentar til artiklen skriver Dr. Teresa Espanol, Immunologi Klinikken på
Hospital Vall d´hebron i Barcelona:
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De fleste infektioner hos mennesker spredes i det menneskelige miljø, men nogle infektioner fra kæledyr er i stigning. Disse nye og eksotiske infektioner kan være svære
at diagnosticere og – endnu værre - at behandle.
Personer med medfødte primære immundefekter er meget modtagelige for infektioner med alvorlige kronisk følger.
Rådgivning om kontakt med kæledyr må ske meget individuelt, fordi hver enkelt patient har forskellig modtagelighed over for forskellige infektioner. Kontakt med den
behandlende læge er derfor vigtig i forbindelse med beslutning om anskaffelse af kæledyr.
En hund, eller en kat, der er velplejet og under dyrlægekontrol kan være ganske
harmløs. Men immundefekte patienter bør tage vigtige forholdsregler i omgangen
med dyret: Vaske hænder efter at have rørt ved dyret, ikke tømme kattebakken o.s.v.
Oversat og bearbejdet af Sven Fandrup

EVALUERING AF FAMILIEKURSUS
I forbindelse med familiekurset på Gilleleje Feriecenter, gennemførte foreningen en
spørgeskemaundersøgelse på evalueringen af årets kursus. Vi har hvert år en afsluttende diskussion om, hvordan kurset er gået, hvordan og hvor det skal forløbe det
følgende år. I år havde vi suppleret med et afkrydsningsskema sådan, at bestyrelsen
og familiekursusudvalget havde noget at arbejde videre med. Jeg lovede i den forbindelse, at resultatet af undersøgelsen ville blive bragt i IDF-nyt – så det sker så endeligt nu!
Først bør det pointeres, at det jo kun var årets deltagere der besvarede skemaet. Da en
stor gruppe af foreningens medlemmer ikke deltog, er det vigtigt at understrege, at vi
anvender resultatet som et fingerpeg – der kan være mange andre holdninger til, hvor
og hvordan kurset skal afholdes – I vil blive spurgt om jeres holdning i et spørgeske-
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ma foreningen udsender i løbet af denne vinter! Dernæst skal det nævnes, at kun de
voksne deltagere besvarede spørgeskemaerne – men, det vil være en oplagt ide at tage ideen op sammen med børnene til næste år!
Gennemsnitsalderen for deltagerne var 38 år, og han ( kvinderne besvarede også deres skemaer, men for nemheds skyld kalder jeg deltageren en ham!) havde deltaget i
familiekurset ca. 6 gange. Der deltog 17 ikke-patienter og tre voksenpatienter. Deltagerne fordelte sig over to store grupper, der var næsten lige store, en som havde været
medlem af foreningen i mindre end fem år og en lidt større gruppe der havde været
medlem i mere end 7 år. Foreningen får altså til stadighed nye deltagere, og det er
nødvendigt at tage hensyn til dette i planlægningen af vores aktiviteter. I bestyrelsen
har vi talt om at lave store cykluser, hvor vi gentager kursets program f.eks. hvert
femte år. På den både kan nye medlemmer hele tiden få mulighed for at blive ”opgraderet” til det store viden mere garvede medlemmer besidder!
Generelt var deltagerne meget tilfredse med både kursets indhold og rammerne, hvori
det foregik. I forhold til indholdet var ny viden om diagnose og det sociale samvær
klart de aktiviteter, deltagerne lagde størst vægt på. Ud over dette havde de en klar
holdning til, hvad der skulle prioriteres højere; nemlig samværet med børnene og
samtaler med en psykolog. Dette har vi allerede taget konsekvensen af - Birgitte
Nygaards deltagelse i voksenkurset er således en konsekvens af disse ønsker.
I forhold til børnene havde forældrene en klar holdning til, at samværet med og mellem børnene var meget vigtigt. Gøglerprojektet, samtalegrupperne og feriecenterets
aktiviteter var der stor tilfredshed med, og lignende tilbud vil vi derfor fastholde til
næste år.
Med hensyn til selve feriecenteret var man meget tilfreds, og en del ønskede da også,
at kurset skulle afholdes samme sted til næste år. Den overvejende part vil dog gerne
prøve noget nyt – gerne på Fyn eller i Jylland. Familiekursusudvalget er i denne forbindelse ved at undersøge forskellige muligheder - deltagerne var gode til at give
konkrete forslag, der kunne arbejdes videre med.
Alt i alt var det en meget positiv tilbagemelding på kurset og samtidig en stor hjælp
til det videre arbejde med af finde den bedst mulige løsning til fremtidige kurser. Vi
håber i bestyrelsen, at endnu flere finder mulighed for at deltage til næste år – og
dermed til at give deres besyv med!
Christina Voigt
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PATENTER PÅ MENNESKELIGE GENER OG STAMCELLER
Af Sven Fandrup
Jeg deltog den 28. September i en konference arrangeret af Etisk Råd under overskriften: “Patent på menneskers gener og stamceller”. Konference blev afholdt i Eigtved Pakhus i København og var særdeles velbesøgt af såvel danske som udenlandske
forskere og patentbureau-medarbejdere, vel omkring et par hundrede mennesker.
Konferencen var interessant af to grunde:
- Dels blev de komplicerede regler omkring patentering af biologisk materiale (i
dette tilfælde gener og stamceller) diskuteret og kritiseret voldsomt, og
- Dels blev der givet en opdateret redegørelse for, hvad man egentlig ved om menneskets gener.
Det at tage patent på et menneskeligt gen, eller en stamcelle, opleves af mange mennesker som noget ganske uetisk. For hvordan kan nogen tage patent på noget, der findes inde i alle mennesker?
Den europæiske Union (EU) nåede i 2003 frem til enighed om en fælles politisk linie
med hensyn til et fælles EU-direktiv. Det hedder i direktivet bl.a.: ”Det menneskelige
legeme eller dele af det (f.eks. generne) kan ikke patenteres”. Men senere i direktivet
står også: ”Dele af det menneskelige legeme, som er isoleret fra dets naturlige omgivelser (dvs. kroppen), eller som er frembragt syntetisk (altså f.eks. kopier) godt kan
patenteres”. Allerede på dette tidspunkt af drøftelserne under konference var der adskillige forskere, der blev ophidset.
Jeg skal ikke komme ind på de forskellige patenttyper (brede, smalle, specifikke osv.)
blot konstatere, at dette område er en ren jungle.
Nok så interessant var det at høre om forskningen i menneskets arvemasse (det såkaldte genom). For et par år siden udbasunerede statsledere fra USA, Kina, Tyskland,
Frankrig, Japan og England, at nu havde forskerne kortlagt de ca. 3 milliarder DNAbasepar i menneskets arvemasse!
Det lød jo herligt, men sandheden var, og er, at det langt fra er tilfældet. Mennesket
menes at have 30.000 gener, og det er kun de ca. 5.000, der er blevet defineret og beskrevet i tilstrækkelig grad. De resterende ca. 25.000 gener er stadigvæk ikke bekræftet.
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Generne sidder i kromosomerne og er ordnet på to arme, en lang og en kort. Faktisk
er det således, at generne på de lange arme slet ikke er udforsket. Her er virkelig tale
om ”ukendt land”.
Tidligere troede man også, at generne hver især havde helt specifikke funktioner, dvs.
de kodede for en speciel egenskab eller protein. Den teori er man hurtigt på vej væk
fra, fordi det viser sig at der er et meget kompliceret samspil mellem generne. I stedet
for at virke på række og geled (som en kæde), skal genernes samspil i meget højere
grad opfattes som et netværk, oven i købet i tre dimensioner!
Forestil dig en snebold, der er sammensat af tusinder af snefnug, og prøv så at forestille dig, at hvert enkelt snefnug i snebolden ”snakker” med alle de andre snefnug.
Se, det bliver kompliceret – men er nok meget nærmere sandheden.
Dette kan også være en af forklaringerne på, at genmanipulation eller genterapi, ikke
altid har den ønskede effekt.
Alt i alt en spændende konference med mange spændende mennesker.

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I IDF 26. september
2004 hos Christina i Sabro
Til stede: Britta, Christina F.S., Christina V, Dorrit, Jens, Sven og Torben
Fraværende: Lois (afbud gr. Sygdom)
Godkendelse af referat fra de sidste møder
De respektive referater blev godkendt og underskrevet.
Evaluering af familiekursus 2004:
CV gennemgik spørgeskemaundersøgelsen. Der var generelt meget stor tilfredshed.
Bestyrelsen har med undersøgelsen fået værdifulde og meget interessante oplysninger, som vi vil tage ad notam ved planlægningen af næste års kursus.
Familiekursus 2005:
Vi undersøger i forbindelse med ”brugertilfredshedsundersøgelsen” i hvilket omfang
egenbetalingen har indflydelse på, om man vil deltage. Der spørges bl.a. til, hvor meget man finder er passende. Evt. en afkrydsningsmodel med forskellige beløb.
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Ansøgning vedr. familiekursus:
- der søges om et passende beløb til familiekursus, landsmøde og et lokalarrangement.
SF fremlagde en programskitse, som tager højde for de tilbagemeldinger, som spørgeskemaundersøgelsen viste (morgensamling og kun foredrag om formiddagen).
Gruppen som arbejder med familiekursus 2005 har fundet frem til Dansk Folkeferie i
Middelfart. CV foreslog Skallerup Klit. Vi beder gruppen tage udgangspunkt i Middelfart og beder dem arbejde videre med booking og videre planlægning.
Booking skal foretages indenfor de kommende uger. Vi satser endvidere forlods på,
at vi undersøger mulighederne for at booke Skallerup Klit til Familiekursus 2006.
A) Planlægning: Faglige indhold: Christina og Sven. Praktiske ting: Elsebeth, Jeanette, og Helle
B) Sted: Middelfart, Dansk Folkeferie
C) Foredragsholdere: Birgitte som samtalestyrer for de voksne og for børnene. Endvidere har SF allerede kontakter vedr. Familiekurset.
Alternativ aflønning af foredragsholdere blev omtalt, og vi vil arbejde videre med
ideen.
Skolernes sommerferie begynder i 2005 den 18. juni.
Samnordisk møde 2005, status:
Ansøgningsskema kan hentes på hjemmesiden. Ansøgningen skal snarest fremsendes.
Endvidere ansøges aktivitetspuljen og rådighedspuljen, samt firmaer/fonde.
Norge, Sverige, Finland og Island giver ikke penge til foredragsholdere.
Island kommer med 10, og der er noget, der tyder på, at de andre nordiske lande har
meddelt, at de møder talstærkt op.
SF reviderer budget vedr. egenbetaling med et symbols tilmeldingsgebyr, og mht.
honorar vedr. foredragsholdere.
CV: Quality Hotel kr. 3.030,00 pr. person (v/50 personer 151.500,00) er booket 3/9
til 5/9 2005.
CV undersøger, om man kan foretage en ekstrabooking.
DE: har talt med sin bror vedr. nogle firmaer som man kan søge om økonomisk hjælp
hos. DE har modtaget en stak papirer, som DE vil gennemgå.
SF fondsansøgninger: Helse Fonden, Nordiska Samarbejdsorganet för Handicapfrägar, Indenrigs- og Sundhedsministeriet (aktivitets- og rådighedspuljen), Baxter, Octapharma, World Immunodeficiency Network, IPOPI, Infucare.
Presse: Afventer til engang i efteråret. DHE: kontakter en ven ved Århus stiftstidende, TN: Kontakter CSH og Sundhed.dk m.h.p. at finde ud af hvem, man skal kontakte
for at komme ud i medierne.
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Voksenkursus:
Kalundborg vandrehjem er booket.
Hjælp til selvhjælp når problemerne melder sig i familien……
Tilmeldingsfrist 7. nov. 2005. Egenbetaling 500 for par, og 250 for enlige.
Økonomi:
a) Større indtægter end sidste år. Vi har modtaget 10.000 fra USA til afholdelse af
et voksenkursus.
b) Kontingent: SV sammenholder medlemslisten med kontingentlisten fra JS. CV
giver besked om at der skal rykkes til SV. SV rykker vedkommende/familien.
c) TN tager kontakt til Keld m.h.p. genial opbygning af Excel-ark.
d) Landsindsamling. TN har skrevet til DR. Venter tilbagemelding, når vedkommende kommer retur fra ferie i næste uge.
IDF-nyt:
Redaktør søges: Annonce indrykkes i bladet.
CV har modtaget tilbud fra Ellen vedr. redaktør for IDF, opdatering af hjemmesiden,
og lave administrative opgaver. Kr. 350 pr. time incl. moms. DE oplyser, at hun har
en bror som er grafiker. Vi indhenter derfor 2 tilbud. Tilbuddene skal omhandle
sammensætning af bladet og gøre det parat til trykning (PDF-format).
Vi tager udgangspunkt i samme antal sider, og med samme logo. Dog skal bladet være mere spændende at læse.
Portostøtte /bladpuljen:
Det besluttedes at Sven skal fremsende ansøgning (ansøgningsfrist er 8. okt. 2004).
Salg af ”Peter har en immundefekt”.
Kopi af salgslisten udleveret til de tilstedeværende. P. T. er der solgt 38 eksemplarer
til en samlet pris af 3.944,00 kr.
Nordisk møde i Gøteborg 27. – 29. aug. 04.
Meget kortfattet referat fra Dorrits side. Der forventes opfølgning fra Lois.
Norge og Sverige efterspørger IDF-medlemsbog og yderligere et eksemplar af ”Peter
har en immundefekt”. Sven vil foranledige tilsendelse.
Næste møde (Tid og Sted).
I forbindelse med Kursus for Voksne (27. – 28. november 2004). Forslag: Søndag efter frokost.
Torben Nielsen
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IPOPI
(INTERNATIONAL PATIENTS ORGANISATION FOR PRIMARY IMMUNODEFICIENCY)

VERSAILLES, FRANKRIG4
I dagene 21.- 24. oktober deltog Britta, Caspar og jeg i IPOPIs (International Patients
Organisation for Primry Immunodefeciency) møde i Versailles i Frankrig. Alle tre
som repræsentanter for IDF. Britta blev allerede før mødet ”hyret” som leder af IPOPIs Young Adults (IPOPIs Club 14), og Caspar repræsenterede de unge i IDF. Jeg var
IDFs officielle repræsentant med ret til at stemme under generalforsamlingen.
Med tre fra samme familie var det mest praktisk og billigst at gennemføre rejsen i
egen bil (når man sammenligner med de herskende priser på flybilletter). Samtidig
gav det os større frihed i valg af rejsetidspunkter. Overnatningerne klarede vi ved
hjælp af et ETAP-hotel ikke langt fra konferencestedet (Billigt, spartansk men tilstrækkeligt).
Vores deltagelse blev i nogen grad lettet af, at IDF fik et rejsetilskud fra IPOPI på £
350 ( ca. kr. 3.500).
I virkeligheden er denne konference, som afholdes hvert andet år tre konferencer:
- En konference for læger (European Society for Immunodeficiencies, ESID),
- En konference for sygeplejersker (International Nurse Group for Immunodeficiencies, INGID), og
- En konference for patienter og patientforeninger (IPOPI).
Det fine ved disse konferencer er, at mange foredrag er fælles for alle tre grupper
(man kan i øvrigt sagtens overvære lægernes eller sygeplejerskernes foredrag, selvom
man ikke er fagmand), og at stort set alle medicinalfirmaer med interesse for immundefekter er repræsenteret med udstillinger og personale.
Det gav naturligvis mulighed for at knytte en række kontakter, som IDF forhåbentlig
kan få glæde af i fremtiden.
Samværet med de øvrige patientforeninger i IPOPI var både dejligt, hyggeligt, givende og inspirerende. Nogle foreninger er kun lige startet (og de har det hårdt!). Som
forventet var Sverige langt fremme med deres ungdomsarbejde, men dog ikke så
langt som New Zealand. Kunne weekend-kurser for Club 14, hvor indholdet er alt
andet end snak om sygdom, ikke lyde sjovt?
Vi kunne konstatere at IDF er en af de ældste foreninger i flokken – men bestemt ikke den mest velaflagte.
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Der synes generelt at være en vilje til at gøre IPOPI mere aktiv og udfarende – i tre
dimensioner:
- Opad i forhold til offentlige myndigheder (det vil sige Den europæiske Union) og
de nationale regeringer,
- Sideværts inden for IPOPI med tanker og ideer om en forbedret hjemmeside
(www.ipopi.org) med mere information. Udgivelse af en rejsehåndbog, hvor kontaktmuligheder til hospitaler og læger i de forskellige lande kan findes. Større aktivitet for de unge på tværs af landegrænser.
- Nedad ved at give maksimal støtte og vejledning til nye og potentielle nationale
foreninger.
Jeg blev ikke valgt ind i IPOPIs bestyrelse, men det var vist tæt på.

De unge voksne (Young Adults) havde et par travle dage: Dels var de meget aktive
om fredagen, hvor de arbejdede med hjemmesidestof, dels drog de om lørdagen, under Brittas ledelse, med tog til Euro-Disney (betalt af IPOPI), for endelig at slutte af
med en fremragende præsentation af deres tanker og ideer for hele forsamlingen om
søndagen.
Ideerne blomstrer jo, når man får inspiration fra så mange sider:
- Særlige aktiviteter for Klub 14,
- Udbygning af kontakten mellem IDF, voksenpatienterne og deres læger,
- Håndbog for immundefekte patienter, der gerne vil ud og rejse,
- En særlig ”slip”, der kan hjælpe med at få medicin gennem tolden,
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- Udbygning af lægerådet til at omfatter flere af de danske læger med speciale i
immundefekter,
- Bedre kontakt til sygeplejerskerne rundt omkring i Danmark,
- Informationsmateriale til skolebrug, f.eks. lærere, klassekammerater, skolesygeplejerskerne.
Alt dette er naturligvis ideer, som IDF ikke vil være i stand til at løfte på egen hånd,
men kun i samarbejde med læger og firmaer.
Det var overordentligt dejligt at møde mange af ”vore” læger og et par af ”vore” sygeplejersker. Faktisk så glædeligt, at det er værd at overveje om IDF (med passende
hjælp) vil være i stand til at etablere et seminar for danske læger og sygeplejersker.
Ikke kun dem, der deltog i denne konference, men alle dem, der behandler vore medlemmer.
I lægelig henseende var det både interessant (og skræmmende) at høre om, hvordan
lægerne nu begynder at skelne mellem forskellige former for Almindelig Varieret
Immundefekt (CVID), hvor mindst én måske to former nu må konstateres at være arvelige, og at sygdommen fremover bør flyttes fra gruppen af B-celle defekter til
gruppen af kombinerede T- og B-celle defekter. Det samme kan faktisk siges om Hyper IgM Syndrom.
Alt i alt en både interessant og udbytterig konference, hvor listen af nye og genopfriskede kontakter er alenlang, og hvor viden om immundefekter blev grundigt opdateret og hvor ideer til informationsmateriale og meget andet blev udvekslet.
Bestemt indsatsen værd!
Caspar, Britta og Sven
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INTERVIEW MED DEBBIE
Hvordan blev din immundefekt opdaget?
Det har vi vidst hele tiden pga. min far og farfar. (De har også sygdommen).
Ved din venner, at du har en immundefekt?
Ja, alle sammen. Nye venner har jeg fortalt det. De gamle har bare vidst det.
Hvordan tager de det? Tager de afstand fra dig eller føler du de behandler dig
ganske alm. som deres andre venner?
Ganske normalt
Hvordan er din immun defekt en del af din hverdag?
Jeg tager medicin. Jeg skal sove meget. Jeg skal til tandlæge og spise rigtigt, men det
er svært at overholde.
Jeg taber hurtigere mine tænder end andre. Jeg har begyndende knogleskørhed. Jeg
var også senere udviklet, og det var lidt irriterende.
Hvor tit tager du medicin?
Hver anden dag. Neupogen, der er et gensplejset hormon, som stikkes ind.
Betyder din immun defekt, at du må forsømme mere end dine klassekammerater?
Ja, men jeg pjækker ikke! Det gør de, så vi har nogenlunde samme fraværsprocent.
Er der mange ting du ikke må for dine forældre pga. din sygdom som dine raske
venner må?
Jeg ved ikke helt om det er pga.
sygdommen. Det er svært at få lov
til at sove ude. ... Der er også mange ting bl.a. frugt og chips, som jeg
ikke kan tåle pga. syren.
Jeg kan heller ikke tåle svømmehal,
jeg gør det meget sjældent, men så
ved vi også godt, at jeg bliver syg
bagefter.
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Hvor tit er du på hospitalet?
Jeg er til tjek på hospitalet en gang om året, hvor jeg bl.a. får målt kalkindholdet i
mine knogler. Til tandlægetjek hver 3. måned og almindelig tandlæge en gang om
ugen, hvor jeg får renset tænder. Sidste år var jeg på kæbekirugisk hver anden måned
og på tandlægehøjskolen en gang om året.
Hvad synes du om at være på hospitalet?
Jeg har ikke noget imod det, men føler nogen gange, det er lidt spild af tid.
Hvad synes du om at blive stukket?
Jeg er vant til det. Det er ok. Jeg er ikke bange for det.
Er det trættende at skulle tage sin medicin?
Ja
Hvad er det værste ved at have en immun defekt?
117 forskellige råd, der modsiger hinanden. Det er irriterende at skulle tage medicin.
Ikke helt at vide, hvad der sker i fremtiden. At jeg har muligheden for at vælge et sygt
barn fra.
Når nogle af mine venner fra IDF bliver mere syge eller dør.
Hvad er det bedste ved at have en immun defekt?
At jeg kender jer (IDF). Jeg tror også, at man bliver stærk af det. Der er ingen grund
til at brokke sig over småting.
Hvad er dine fremtidsdrømme?
Jeg vil gerne være børnelæge for meget syge børn, men det ender nok med at jeg bliver sygeplejerske da jeg er lidt skoletræt for tiden.
Så ønsker jeg mig også mand og børn.
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Blå Bog Debbie
Navn: Debbie Beck Vinther
Fødselsdag: 3. september 1987
Øjenfarve: Grønne
Immundefekt: Cyclisk Agranulocytose
Søskende: Oliver 12 år
Klasse: 2.g Middelfart gymnasium, sproglig linie
Yndlingsfag: Dansk og latin
Værste fag: Historie og naturfag
Livret: Pommes frites og karbonade
Yndlingsfarve: gul og grøn
Yndlingsmusik: Blandet
Yndlingsfilm/tegnefilm: Jeg elsker alle film
Hobby/fritidsinteresse: Venner og
fester
Det værste: Sladder
Det bedste: Hygge med familie og
venner
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Faktaboks om Debbies immundefekt:
CYKLISK NEUTROPENI: (Cyklisk Agranulocytosis/Cyklisk Granulocytopeni)
Cyklisk neutropni optræder med regelmæssige, kortvarige fald i neutrofilkoncentrationen ca. hver 19. – 23. dag. Hver cyklus varer 3 – 6 dage. I denne periode
har patienten stort set ingen identificerbare neutrofiler i det perifere blod.
Patienten vil oftest have feber, appetitløshed, dårlig almentilstand, hovedpine, tandrods- eller tandkødsbetændelse, blister i munden, halssmerter og hævede lymfeknuder.
Diagnosen stilles ved at gennemføre tre fuldstændige blodcelletællinger om ugen i 6
– 8 uger for at fastslå neutropeniens cyklus. Målingerne skal vise færre end 200 neutrofiler pr. kubikmilimeter blod i den cykliske periode.
Sygdommen nedarves autosomal (ikke-kønsbundet) dominant, men sygdommen opstår oftest sporadisk (ved en mutation).
Når blodtællingen igen viser mere end 500 celler pr. kubikmilimeter blod, genvinder
patienten oftest sit velbefindende, sin appetit og blisterne i mundhulen begynder at
forsvinde.

MUNDHULEPROBLEMER HOS BØRN MED IMMUNDEFEKTER
Mundhulen indeholder normalt en bakterieflora, der lever i fredelig sameksistens med
”værten”, dvs. barnet. Floraen kan fra tid til anden suppleres med egentlige sygdomsfremkaldende bakterier eller virus. Immunsystemet sikrer normalt en passende reaktion ved forekomst af sygdomsfremkaldende bakterier og ved overvækst af den såkaldt normale flora.
Hos børn med defekt immun apparat er disse mekanismer mere eller mindre sat ude
af kraft. Det kan medføre visse sygdomstilstande i mundhulen.
Selve tandudviklingen må forventes at forløbe normalt. Dog kan massiv medicinsk
behandling med for eksempel antibiotika de første leveår (op til ca. 3 års-alderen)

Side 17

IDF-NYT

medføre tanddannelsesforstyrrelser i form af misdannelser eller dårlig mineralisering
af tænder under udvikling.
Tandkødsbetændelse
De væsentligste problemer optræder i tandkødet og det øvrige væv omkring tænderne
(parodontiet). Ved ansamling af selv små mængder bakterier på tandoverfladerne
(plaque) vil der optræde tandkødsbetændelse (gingivitis), der giver en mørkere rød
farve af tandkødet. Tandkødsbetændelse er normalt reversibel, dvs., den kan ophæves
ved fjernelse af plaquen, hvorefter tandkødet normaliseres - det får en lysere rød farve.
I særligt svære tilfælde kan gingivitis medføre egentlig nedbrydning af tandkødet –
der tales om nekrotiserende gingivitis. Denne tilstand er smertefuld.
Betændelsestilstanden i tandkødet kan udvikle sig til parodontose (parodontitis). Ved
denne tilstand nedbrydes tandens ophængningsapparat i knoglen samt den omgivende
knogle, så tanden kan ende med at blive løs og i værste fald mistes. Tilstanden ses
normalt først i voksenalderen, men hos børn med defekt immunapparat kan parodontose optræde i barne- og ungdomsårene. Der tales om en aggressiv parodontitis (præpubertal parodontitis)
Svampeinfektion
Mundhulen kan også være sæde for svampeinfektion. Dette er en kendt bivirkning
ved behandling med antibiotika, hvor bakteriefloraen holdes nede og der sker overvækst af svampe. Det samme er tilfældet ved behandling med binyrebarkhormon,
cortison.
Herpes
Børn med immundefekt vil også være ekstra udsatte for herpes infektioner (primær
herpetisk gingivostomatitis, herpes labialis m fl.), tilbagevendende aphter eller blæner
i mundslimhinden (recurrant aphtous stomatitis). Sidstnævnte giver større eller mindre sårdannelser, der heler i løbet af 7-10 dage med ardannelser i slimhinden.
Endelig kan også nævnes en øget risiko for ragadedannelse eller infektion i mundvigen (angular chelitis). Dette giver smertende sårdannelser i mundvigen, og sårene er
inficerede med bakterier og / eller svamp.
Profylakse og behandling ved tandkødssygdomme og parodontose:
Tandpleje
Den mekaniske rengøring med tandbørste er det væsentligste element i forebyggelsen
af tandkødssygdomme. Grundig rengøring 1 – 2 gange daglig bør tilstræbes. Små og
bløde børster kan anbefales.
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Det kan være en ide at anbringe barnet liggende, evt. med hovedet i skødet af den
voksne. På den måde har den voksne et godt overblik og barnet har god støtte for hovedet.
I forhold til tandkødssygdomme er de vigtigste børste-områder yder- og indersiden af
tænderne . Tanden skal børstes ren helt ned til tandkødskanten. Det kan ikke undgås
at berøre tandkødet.
For nogle kan det være en hjælp at bruge elektrisk tandbørste. Det kan være et rigtigt
godt supplement at vænne barnet til brug af tandtråd. Der findes forskellige tandtrådsholdere, som gør det relativ enkelt at bruge tandtråd. På den måde sikres godt
renhold mellem tænderne og dermed forebyggelse af tandkødsbetændelse i tandkødet
(papillerne) mellem tænderne.
Tandpasta bør indeholde fluor af hensyn til forebyggelsen af ”huller i tænderne”. Dette er et helt generelt råd. Tandpasta uden skummemiddel (natrium-lauryl-sulfat) anbefales specielt hos børn med immundefekter. Zendium, uanset type, opfylder disse
krav.
For dit barn kan der ved barnets tandlæge/tandplejer fås hjælp til at finde de renholdelsesmetoder og hjælpemidler, der netop er anvendelige til jeres barn.
Barnet skal have hjælp til den daglige mundhygiejne op til mindst 10 års alderen.
Ved tandkødsbetændelse vil tandkødet bløde under børstning og eventuelt gøre ondt.
Det skal normalt ikke afholde dig fra at børste barnets tænder.
I perioder kan tandkødsbetændelse have udviklet sig særlig voldsomt og der vil være
behov for alternativer til tandbørstning. Der kan også være perioder, hvor man på
forhånd ved, at den daglige rutine med tandbørstning ikke kan opretholdes – f.eks.
ved indlæggelser, anden sygdom eller lignende.
Behandling af tandkødsbetændelse
I disse situationer kan forsigtig tandbørstning suppleres med mundskylning med 10
ml klorhexidin 0,1% to gange Det gurgles rundt i munden i 1 minut og vil hindre bakterievækst på tandoverfladerne. Disse skylninger kan give misfarvninger af tænderne,
men de kan pudses af, når skylle perioden er overstået. Klorhexidin bør ikke bruges
mere end 1-2 måneder af gangen. Bed om ”Klorhexidin til mundskylning” på apoteket.
Klorhexidin findes også som en gel – Corsodylgel. I særligt vanskelige perioder kan
dette påføres med swabs – nogle små skumgummisvampe monteret på en lille pind.
Den hjemlige tandpleje bør hos immundefekte børn suppleres med månedlige besøg
på tandklinikken, hvor personalet kan foretage professionel afpudsning af tænderne
og i øvrigt følge op på rådgivning mv. Nogle kan måske nøjes med afpudsning hver
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3. måned. Disse intervaller må aftales med tandlægen efter en fælles vurdering af behovet.
Udvikles parodontose, vil der være brug for behandling ud over den daglige hjemmetandpleje. Mælketænder med parodontose vil normal blive fjernet, hvis de ikke falder
af sig selv. Blivende tænder kan behandles med rensning af rodoverfladen (tandrensning i tandkødslommen) Systemisk behandling med antibiotika kan være påkrævet,
hvilket i givet fald skal koordineres med den øvrige medicin barnet eventuel indtager.
Det vil betyde en kontakt mellem tandlægen og behandlende læge.
Behandling af herpes
Herpes infektioner behandles lokalt med acyclovir (Geavir). Ved svære tilfælde kan
systemisk behandling være påkrævet. Samtidig skylles med Klorhexidin 0,1% som
ved tandkødsbetændelse.
Tilbagevendende aphter kan afhjælpes med klorhexidin, der har antibakterielt effekt.
Samtidig anvendelse af overfladebedøvende Lidocain-gel 2% eller lignende kan anbefales.
Behandling af svampeinfektion
Ved svampeinfektioner anbefales Mycostation mixtur, der fås sukkerfri med frugtsmag.
Ved ragader ordineres salver med anti-svampe effekt, antibakteriel effekt og steroidinhold.
Midler til behandling af herpes og svamp skal ordineres af lægen eller tandlægen.
Det er først og fremmest barnets tandlæge/tandplejer, der i samarbejde med forældrene skal hjælpe barnet til en god mundpleje. Tandlægen har mulighed for at henvise til de odontologiske landsdels og videnscentre, hvis der er behov for specialiseret
diagnostik, rådgivning eller behandling.
Forældre til børn med defekt immun system kan også kontakte en af undertegnede
med eventuelle spørgsmål.
Hans Gjørup
specialtandlæge
HGJOR@AKH.AAA.DK

Margrethe Skov
tandplejer
MASKO@AKH.AAA.DK

Odontologisk Landsdels- og Videnscenter
Århus Sygehus
8949 2885
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OPRETTELSE AF 2 ODONTOLOGISKE LANDSDELSOG VIDENSCENTRE
af Hans Gjørup, Centerleder, specialtandlæge, Odontologisk Landsdels og Videnscenter, Århus Kommunehospital, afdeling O
I konsekvens af Lov om Tandpleje af 1. april 2001 er der oprettet 2 Odontologiske
Landsdels- og Videnscentre i Danmark. Hvilke sjældne sygdomme hører til et Odontologisk Landsdels- og Videnscenter, kan ses i en oversigt i Bilag I til Sundhedsstyrelsens "Retningslinier for kommunal og amtskommunal tandpleje".
De to Odontologiske Landsdels- og Videnscentres opgaver er diagnostik og overordnet behandlingsplanlægning. Centrene skal desuden foretage opsamling af viden og
erfaring om sjældne sygdomme og deres behandling.
Endelig har Centrene en informationsopgave vedr. tand- mund- og kæbeproblemer
hos børn og voksne med sjældne sygdomme.
Den primære målgruppe for de Odontologiske Landsdels- og Videnscentre er børn og
voksne med sjældne sygdomme, hvor der samtidig er vidtgående problemer med
tænder, mund eller kæber.
Den sekundære målgruppe er børn og unge, for hvem behandlingstilbudet i amtsspecialtandplejen ikke er tilstrækkeligt.
Det vil sige
* børn med 13 aplasier (medfødt mangel på tænder) eller mere
* børn med færre, men stærkt uheldigt placerede aplasier
* andre, komplicerede typer af tanddannelsesforstyrrelser.
De eksisterende tandplejetilbud for ganespaltepatienter og patienter med svære kranie-deformiteter opretholdes uændret, og disse patienter er ikke en del af målgruppen.
Centrene drives i et tæt samarbejde mellem Århus Kommunehospital og Århus Tandlægeskole hhv. Rigshospitalet og Tandlægeskolen i København.
Undersøgelse
En undersøgelsen varer typisk en halv til en hel time. Den foretages af en specialtandlæge og indebærer en beskrivelse af tand- mund- og kæbe-forhold. I undersøgelsen
kan deltage specialister fra Kæbekirurgisk afdeling og Tandlægeskolen (protetiker,
pædodontist, kirurg og ortodontist). Der kan være behov for, at patienten møder til
supplerende undersøgelse eller samtale en anden dag.
Materialeindsamling
Den almindelige undersøgelse skal ofte suppleres med røntgenundersøgelser, lige
som der i mange tilfælde blive taget fotos af ansigt og tænder. Der kan også være behov for fremstilling af en gipsmodel.
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Konferencer
Med jævne mellemrum afholdes konferencer om patienter, der har været til undersøgelse i Centeret. I konferencen deltager de tandlæger, der har undersøgt patienterne
samt specialister fra Tandlægeskole og hospital. Evt. indbydes patientens egen tandlæge eller repræsentanter fra Amtsspecialtandplejen.
Formålet med konferencen er at lade de forskellige specialister nå frem til et eller flere fælles forslag til en overordnet behandlingsplan for den enkelte patient.
Behandling
Nødvendig behandling bliver igangsat, når der sammen med patienten (eller dennes
forældre) er aftalt en overordnet behandlingsplan. Der vil typisk være behov for flere
former for tandlægelig behandling. Den behandling, der kan foregå hos egen tandlæge, vil blive udført der. Visse former for behandling vil blive udført ved den Kæbekirurgiske Afdeling i bopælsamtet. Højt specialiseret behandling, der kræver tæt koordinering mellem forskellige specialer, tilbydes i Videnscenteret, dvs. på Tandlægeskolerne samt de Kæbekirurgiske afdelinger på Rigshospitalet og Århus Kommunehospital.
Økonomi
Nødvendig specialiseret eller højt specialiseret behandling betales normalt af bopælsamtet. Almen voksentandpleje, der kan udføres hos privat praktiserende tandlæge,
betales normalt af patienten selv efter sædvanlige regler.
Børn og unge under 18 år får nødvendig behandling betalt i det kommunale eller
amtskommunale tandplejesystem.
Opfølgning
I forbindelse med afslutning af et behandlingsforløb vil Centrene sammen med behandleren foretage en evaluering af den udførte behandling. Dette sker som et led i
den erfaringsopsamling, som Centrene skal udføre.
Adresser:
Odontologisk Landsdels- og ViOdontologisk Landsdels- og Videnscenter
denscenter
Århus Kommunehospital afdeling O
HovedOrtoCenteret
Nørrebrogade 44,
Rigshospitalet
8000 Århus C
Blegdamsvej 9
8949 2885
2100 København Ø
www.auh.dk/afd-o
3545 4405
email: hgjor@akh.aaa.dk
email: daugaard@rh.dk
Copyright 2003 Center for Små Handicapgrupper
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AKTIVITETER 2004.
MÅNED/DATO

AKTIVITET

JANUAR
FEBRUAR
MARTS
13. marts

APRIL
24.-25.
MAJ
15. maj
16. maj

Bestyrelsesmøde i Skovlunde
KMS-møde
IDF-NYT udsendes
Landsmøde med generalforsamling på Kerteminde Vandrehjem
Planlægning af Nordisk møde i 2005
Skovtur på Sjælland kl.12 ved Klampenborg Station
Program for Familiekursus 2004 udsendes

JUNI
IDF-NYT udsendes
JULI
25.-31.
AUGUST
29. august

Familiekursus på Gilleleje Feriecenter
Handicapdag i Ebeltoft Zoo
Nordisk møde 27. august i Göteborg

SEPTEMBER
17.-18. sept.
17. – 18. sept.
26. sept.
OKTOBER

IDF-NYT udsendes
KMS-møde
Handicapdag i LEGOLAND
Bestyrelsesmøde kl. 11-16, Stillingvej 82, 8471 Sabro.
IPOPI-møde 21. – 24. oktober 2004

NOVEMBER
Bestyrelsesmøde 28. november
Voksenkursus på Kalundborg vandrehjem 27.-28. nov.
DECEMBER
IDF-NYT udsendes
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BESTYRELSESOVERSIGT
Efter valg på generalforsamlingen 5. april 2003 konstituerede bestyrelsen sig således:
Bestyrelse:
Formand
På valg: 2006
Næstforman
På valg: 2006
Kasserer
På valg: 2006
Bestyrelsesmedlem
På valg: 2005
Bestyrelsesmedlem
(patientrepræsentant)
På valg: 2006
Bestyrelsesmedlem
På valg: 2005
Bestyrelsesmedlem
På valg: 2005
Bestyrelsessuppleant
På valg: 2005
Bestyrelsessuppleant
På valg: 2005
Revisorer:
Revisor
På valg: 2005
Revisor
På valg: 2005
Revisorsuppleant
På valg: 2005

Sven Fandrup
Birkeengen 96, 2740 Skolunde
44 61 03 81, sven@fandrup.dk
Christina Voigt
Stillingvej 82, 8471 Sabro
86 94 96 55, voigt@privat.dk
Jens Stagsted
Nymarksvej 23, 2650 Hvidovre
36 77 34 84, jens.stagsted@get2net.dk
Dorrit Holmsgaard Eskesen
Gl. Landevej 23, Birkelse, 9440 Åbybro
98 24 35 47, dorrit@keldeskesen.dk
Christina Fog Schouw
Holbækvej 20, 4370 St. Merløse
46 38 51 38, fog-schouw@get2net.dk
Lois Hebberd-Jørgensen
Hasselparken 28, 2970 Hørsholm
45 76 18 84, loishj@hotmail.com
Torben Nielsen
Bymose Park 21, 3200 Helsinge
48 79 85 25, torben.friis@mail.dk
Hanne Andersen
Storardenvej 10, 9510 Arden
98 56 29 08, haanne@ofir.dk
Britta Fandrup
Birkeengen 96, 2740 Skovlunde
44 61 03 81, britta@fandrup.dk
Anders Jensen
Arnakkegårdsalle 18, 4390 Vipperød
53 48 12 66, jensen18@mail.tele.dk
Jesper Schouw
Holbækvej 20, 4370 St. Merløse
46 38 51 38, fog-schouw@get2net.dk
Susanne Monsson
Hovmarksvej 130, 8981 Spenstrup
86 47 78 24, FRSU.4@get2net.dk

Hjemmeside: www.idf.dk
E-mail: information@idf.dk

Foreningstelefon nr. 21 27 96 15
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