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LEDER
Så blev det sensommer, og dagene bliver dagligt kortere.
Men vi kan glæde os over, at vi igen i år havde et dejligt familiekursus. Der var i hvert fald stof nok til eftertanke!
Højdepunktet, bortset fra nogle aldeles gode foredrag, var
for mig børnenes engagement i ”Tegn en immundefekt!”
Fantastisk flotte og inspirerende tegninger.
Desværre savnede vi mange familier! Var det mon økonomien - eller tidspunktet?
Det har vi ikke noget svar på, men næste år vil vi i hvert fald reducere prisen og
lægge lidt mere ”familietid” ind i programmet.
I bestyrelsen går vi og pusler med at lave et ”Voksenkursus” i efteråret. Det bliver
sikkert ikke til noget før i sidste halvdel af november – hvis vi kan skaffe lokaler
og penge.
Vi kunne vældig godt tænke os at bruge familieterapeut Birgitte B. Nygaard igen.
Vi er også i fuld gang med at overveje og planlægge SAMNORDISK MØDE
2005 i september. Det største problem er – indtil videre – at skaffe de fornødne
økonomiske midler. Vi skal bruge ca. kr. 250.000 (1/4 million!), og de hænger ikke ligefrem på træerne til fri afplukning.
Men det ville jo være dejligt, hvis det kunne lykkes for os!
Til vores store overraskelse og glæde er vores lille bog ”Peter har en immundefekt” blevet lidt af en ”sællert”. Foreningen modtager en lind strøm af bestillinger
fra firmaer, der forsyner de danske folkebiblioteker med eksemplarer. Det er jo
også ganske glædeligt.
I september (den 28.) afholder Etisk Råd en stor konference om gener og det problematiske i at der kan tages patent på dem. Da mange af vore immundefekter er
arvelige, interesserer emnet os selvfølgelig overordentligt meget, og jeg vil derfor
deltage i denne konference.
Den internationale patient organisation (IPOPI) afholder i oktober sin konference
(hvert andet år) i Frankrig. Foreningen har søgt – og fået bevilliget rejsetilskud, og
kan derfor lade såvel Sven, som Lois deltage. Der vil forhåbentligt (og som sædvanligt) være mange nyheder, som vi som patientforening kan nyde godt af.
Sven
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Generalforsamling 2004 i Kerteminde
25. april 2004

Pkt. 1
Sven Fandrup bød velkommen og foreslog Keld Eskesen som dirigent, hvilket der
var tilslutning til fra forsamlingen.
Pkt.2
Sven Fandrup gennemgik den udsendte beretning i hovedtræk og lagde op til en debat om IDF skal være en "hyggeforening" eller en "patientforening". Efter en god
debat stod det klokkeklart, at vi skal være en patientforening. Endvidere drøftede vi,
om vi kan få nogle flere medlemmer til at påtage sig konkrete opgaver for bestyrelsen.
Beretningen blev godkendt.

Pkt. 3
Jens Stagsted gennemgik regnskabet for 2003, Regnskabet for 2003 blev godkendt.
Pkt. 4
Jens Stagsted fremlagde budget for 2004. som blev vedtaget.
Pkt. 5
Fastsættelse af kontingent:
Uændret kontingent i 2005: Voksenmedlemmer: 150 kr.,Børn under 18 år: 50 kr.,
støttemedlemmer: 100 kr. Godkendt.
Pkt. 6
Valg til bestyrelsen:
Sven og Jens var villige til genvalg, og Christina Fog Schouw var villig til valg som
patientrepræsentant. Christina Voigt stillede op til valg til en bestyrelsespost. De
blev alle valgt.
Hanne Andersen og Britta Fandrup stillede op til valg som suppleanter. De blev begge valgt.
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Pkt. 7
Valg af Revisorer:
Anders Jensen, Jesper Schouw var villige til valg som revisorer. De blev begge valgt.
Susanne Monson var villig til valg som revisorsuppleant. Hun blev også valgt.

Pkt. 8
Der var ingen indkomne forslag.
Pkt. 9
Eventuelt:
a. Bestyrelsen foreslår at knytte Michael Holmsgaard Kristensen til foreningen
som ulønnet fagkonsulent. Hvilket accepteredes.
b. Forøgelse af egenbetaling for familiekursus øges til 3600 kr. Hvilket også accepteredes.

Side 5

IDF-NYT

Den perfekte patient
Dette er et resume af en artikel fra "Forbrugerrådets blad Tænk+Test nr. 46, august 2004". Hele artiklen kan læses i TÆNK og TEST.
Resume
6. august 2004
Hvis man ikke selv tager et stort ansvar, når man er til lægen, risikerer man at blive fejlbehandlet eller slet ikke få nogen behandling. Et eksempel er en mand, der
ringer til sin læge – han vil gerne have målt sit boldtryk. Han siger, at det er længe
siden, og han er lidt forpustet. Lægen har travlt, så manden får en tid ugen efter.
Nogle dage efter ringer konen, fordi manden er død – han havde en blodprop i
hjertet.
- Man skal selv spille en meget aktiv rolle. Man skal ikke være konfrontationssøgende, men man skal heller ikke være for usynlig og for anonym. Det er en balancegang, siger formanden for Danmarks Patientforening, Karsten Skawbo-Jensen.
Bagsiden af den medalje er, at lægerne i stigende grad melder om, at de føler sig
pressede, fordi patienterne bliver mere og mere krævende. Det kan i nogle tilfælde
udarte sig til det, lægerne kalder ’defensiv medicin’, som betyder, at man sætter
unødvendige undersøgelser og behandlinger i gang, uden at der er grund til det.
Hvordan du bliver behandlet, er ikke kun et spørgsmål om dine symptomer, og
hvor dygtig lægen er. Det handler også om, hvordan du opfører dig. Og "forkert"
adfærd kan få alvorlige konsekvenser.
Det er en god idé at undgå at:
• Optræde aggressivt, f.eks. ved at true eller råbe.
• Opføre sig hysterisk eller overdramatisk, f.eks. ved at give højlydt udtryk
for smerter eller kaste sig på gulvet.
• Undgå at være til besvær eller forsøge at være tapper, f.eks. ved at underdrive smerter.
• Drukne de vigtige symptomer i snak, f.eks. ved at fortælle om alle symptomer, man kan komme i tanker om.
• Acceptere en diagnose, selvom man er overbevist om, at den er forkert.
• Søge på internettet efter sjældne diagnoser, for at belære lægen om dem.
• Shoppe - dvs. konsultere mange forskellige læger på
kort tid for så at vælge det svar, man bedst kan lide.
• Opsøge skadestuen med symptomer, der har stået på i
længere tid, medmindre de er blevet akut forværrede.
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Samtaler med patientbørn og deres søskende
Familiekursus 2004
Vi gennemførte på familiekurset en række samtaler med børnene. Vi ville gerne
høre, om deres oplevelser med læger, sygeplejersker og hospitaler. Lever hospitalerne op til børnenes forventninger? Hører lægerne på børnene? Har børnene nogle
gode råd til hospitalsverdenen?

PATIENTBØRNENE:
Om hospitalet:
På et godt hospital skal man have sit eget tv, der skal være spil, man kan spille og
en legestue med en pædagog. Hospitalet skal være hyggeligt, ikke for skrigende,
mere hjemligt.
Det bedste ved at være på hospitalet er, at der er nogen, der passer på én hele døgnet, at der er playstation, og at man bliver forkælet. Det er også rart, når man har
enestue, så kan forældrene sove i samme rum. Det er ikke så rart at ligge på fællesstue, for så er man bange for at blive smittet af de andre.
Der var generel tilfredshed med maden på sygehusene, bl.a. fordi man kunne vælge, hvad man ville have.
Om de var glade eller kede af det, når de skulle på hospitalet, var svaret, at det var
ok, men en enkelt var nuanceret nok til at svare, at det kom an på, hvorfor! En fortæller, jeg elskede at være på hospitalet, det var ligesom en slags børnehave, der
var leg og hygge.
Om lægerne:
En læge skal være rar, flink, venlig, lidt sjov, seriøs, ikke
gøre mig nervøs, skabe tryghed, tale vores sprog og tale til
mig (ikke til min mor). De skal ikke spørge så meget, heller ikke om skolen, og de skal ikke sige: ”Nu kommer der
et lille prik, og det gør ikke ondt.”
Lægerne er gode til at holde øje med en, at være der og tage hensyn til os. De giver heldigvis ikke op.
Lægerne er dårlige til at stikke, der er for mange skiftende læger, og de har for
travlt. Lægerne skal heller ikke lade mor gøre alt arbejdet!
Generelt tør børnene godt fortælle lægerne, hvis noget gør ondt. Men en siger:
”Jeg er ikke så pivet, jeg har vænnet mig til det.” Men lægerne forstår ikke, at det
gør ondt.
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Det værste ved lægerne er, at de er skrappe og ikke hører efter, hvad jeg siger; også at de skal stikke ”ispinden i halsen på en, trykke på én, og at de har kolde fingre
og hænder. Det er også slemt, at de gør én bange for fremtiden.
De fleste sygeplejersker på danske sygehuse er søde, sødere end lægerne, og man
tør godt fortælle sygeplejerskerne, hvis noget gør ondt, og de er gode til at hjælpe.
Men de har for travlt og kommer først efter lang tid.
Èn sygeplejeske har en stikkesang. En sang, der synges, når der bliver stukket. Så
tænker man ikke så meget på stikket. Sangen har ikke noget med at stikke at gøre.
Børnene udtaler, at det er vigtigt, at man har den samme læge og sygeplejerske,
hvor det dog er vigtigst med sygeplejersken.
Om drop:
Det værste ved at få drop er at blive stukket og få plasteret af igen, og det er besværligt at gå rundt med stativet.
Det gode ved at få drop er, at man får mere energi og ikke skal tage piller.
Børnene opfatter drop, som et nødvendigt onde og har ikke fantasi til at forestille
sig, hvorledes det kunne gøres rarere at få drop.

Om medicin:
Alle børnene fik medicin, når de ikke var på hospitalet. De største børn syntes, at
det var let at tage medicinen, hvorimod de mindre børn ikke syntes, at det var så
let. De allerfleste syntes, at medicinen smagte dårligt. Èn klagede over, at medicinen gav opstød, som kunne smages hele dagen.
Der var nogen uenighed om, hvorledes medicin skal smage. Nogle gik ind for
jordbærsmag, andre var direkte imod, men smagen måtte ikke være klam eller
smage af sæbe eller natur!
Om søskende:
Søskende kommer undertiden på besøg, så ser man tv og snakker med dem.
Det bedste ved søskende er, at de altid er der, er parat til at snakke, man får deres
medlidenhed, og at de ”servicerer” én.
Det mest irriterende ved søskende er, at de driller. Måske har man ikke lyst til at
have dem besøg. De er også ret irriterende, når de er syge, for selv om de kun er
lidt syge, opfører de sig meget pivet.
Om forældrene:
Generelt er det mor, der er den bedste hjælper, men far bliver dog også nævnt, lidt
oftere af de større børn.
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Forventningerne til forældre, når man er sløj er, at de skal være ”tjenere”: komme
klude på panden, hente spand, film, give is og forkæle én. Og så skal de, hvis man
kommer til at grine, lade være med at sige: Nu er du jo ved at være rask!
Konklusion:
Vores patientbørn tager deres situation utroligt roligt og afklaret. Der er nogle
ubehag, men de skal overstås. De ser også meget realistisk på hospitalsverdenen,
der er kun få ting, som de ønsker anderledes, bl.a. synes
jeg bemærkningerne om, at læger taler kun til min mor, er
værd at lægge mærke til!

RASKE SØSKENDE:
Om læger, sygeplejersker og hospitaler siger de næsten det samme som patientbørnene, så svarene er indarbejdet i deres svar.
Om søskende:
Det bedste ved at have en søskende med immundefekt er, at man kommer på idflejr. Alle er glade for, at de ikke har en immundefekt, en enkelt er dog villig til at
dele sygdommen, hvis det kan hjælpe, men de ville helst være helt fri for den.
De synes, at det er lidt uretfærdigt, at patientsøskende får lov til ting, som de ikke
får lov til, og at de får gaver og slik, når de er på hospitalet, selvom de godt kan
forstå hvorfor.
Om forældre:
De skulle komme tidligere hjem fra arbejde og ikke arbejde så meget. De skal også være gode til at fortælle om sygdommen – uden at skræmme.
Konklusion:
De raske søskende har stor ansvarlighed og forståelse for den syge søskende.
De er naturligvis jaloux, men det virker ikke som det stikker dybere end almindelig søskendejalousi, men vi skal huske, at de raske søskende også skal have slik og
gaver. Deres opgave er en anden – og den skal også belønnes! Vi skal som forældre være opmærksomme på at give de raske søskende opmærksomhed – også når
den syge søskende er til stede!
Ingen vil bytte med den syge søskende, tværtimod – men der er hos nogle en bekymring, som de voksne ikke må overse.
Britta
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Min oplevelse som voksenpatient på Immundefektforeningens sommerstævne 2004.
Jeg har i februar i år fået konstateret min immun-defekt og havde
brug for at lære så meget som muligt.
Jeg mødte derfor op til foredrag mandag eftermiddag med Eva
Lydeking. Foredraget var bygget op som eksempel på to af foreningens børn udfra deres madvaner, og hvordan man som forældre kunne være med til at lave ernæringsmæssigt rigtig mad til børnene, tiltrods
for sygdommene.
Selvom det var møntet på børn, var det anvendeligt og inspirerende for en voksenpatient. Gode ideer til spisning i dårlige tider.
Dagen efter var det et foredrag med læge Carsten Heilmann. Han fortalte, om de
forskellige sygdomme på et klart forståeligt sprog. Jeg manglede dog nogle forkundskaber, som er givet de tidligere år.
Onsdag var der foredrag omkring Immunglobulin og forsikringsforhold. Foredragene blev repræsenteret ved relevante personer fra henholdsvis Baxter og Handi
forsikring (Codan forsikring). Det var god relevant information, hvor nyeste metoder inden for Immunglobulin blev fremvist. Begge virkede, som om de var
yderst engageret i deres arbejde.
Torsdag var det den ufrivillige konsulentordning -DUKH, hvor to konsulenter
gennemgik den bistand, de kan yde i sociale sager eller andet i forbindelse med
ens handicap. Yderst relevant og interessant.
Fredag kom så en person fra Vacinationsforum og fortalte om vacciner. Hun var
temmelig træg at høre på, og det var begrænset, hvad man fik ud af indholdet her.
I forbindelse med alle disse foredrag fik jeg kontakt til foreningens medlemmer og
fik udvekslet erfaringer af forskellig art. Torsdag aften var jeg med til social hygge (grillaften), hvilket var utrolig hyggeligt og givtigt.
Jeg håber, at der vil være lidt flere voksenpatienter, der kommer til disse kurser
fremover, så problemerne vil blive mere nuanceret. Kurserne var lagt an mest på
børn, og det ville være rart med lidt voksenrelaterede problemer i nogle af kurser-
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ne. Hvis der var flere voksenpatienter, ville disse diskussioner/spørgsmål automatisk blive bragt på bane, så jeg håber, at næste gang er jeg ikke alene voksen.
Merete Hall

Se billeder fra årets familiekursus – og kom med en kommentar:
www.albinogorilla.dk/idf/9652
Du kan også lægge dine egne billeder ind. Kontakt Britta@fandrup.dk

Tilbud til patienter med immunglobulinmangel
En rigtig glædelig ting er, at Baxter har tilbudt os at hjælpe med at skaffe nye mavepumper til de af vore medlemmer, der har behov for det. Det hænger godt sammen med, at Baxters nye produkt (”Subcuvia”) nu bliver pakket i ”portionsanretninger”. Hvis du altså har brug for en ny mavepumpe, så send en mail til formanden – eller giv ham et ring pr. telefon.
Sven
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Nyt fra bestyrelsen
Der har været afholdt mange bestyrelsesmøder. Kun de vigtigste
ting er medtaget i referaterne herunder. Men referaterne i deres
fulde ordlyd kan læses i referatmappen, der befinder sig hos formanden.

BESTYRELSESMØDE I IDF 13. MARTS 2004
Økonomi:
Reservekapital er oparbejdet, så vi i foreningen har likvider til en fornuftig drift.
Budget:
Vi har modtaget 50.359 fra KMS i Tips- og Lottomidler, bl.a. grundet vi har haft
held med at selv at generere midler, eks. fra landsindsamlingen.
Lægens bord:
Har frafaldet kravet om betaling af kr. 1.500 for at have et link liggende. IDF bliver derfor liggende.
Landsmøde og generalforsamling:
Regnskab, budget, og bestyrelsens beretning er på plads.
Familiekursus:
Programmet gennemgået.
Bedsteforældreordningen skal med på tilmeldingen, og gælder for børnene 2-5 år.
Det kan også være en god barnepige i stedet for en bedsteforælder.
Jan bestiller T-shirts og kasketter med logo.
Nordisk samarbejde:
Dorrit nævner, at man på nordisk plan vil tage op, at vore børn klart vil have gavn
af, at vi holde vore kurser under varmere himmelstrøg.
Samnordisk møde 2005:
Vi laver et bestyrelsesmøde / planlægningsmøde den 15. maj 2004 hos Sven /
Britta.
Finansiering: Nordisk råd, medicinalfirmaerne.
Børnebogsprojekt:
Priser for bogen kr. 125 for institutioner og myndigheder, kr. 80 for andre.
Girokort vedr. landsindsamling vedlægges bogen. Der indsættes en lille label med
vort tlf.nr. og mailadresse.
Den er tryks i 1000 eksemplarer og har kostet i alt 65.000, hvoraf vi selv har erlagt
de 10.000
KMS og CSH:
TN deltager i repræsentantskabsmødet den 19.-20. april. Desværre er Britta forhindret grundet flytning fra Bruxelles til Danmark. Ingen andre kan deltage i stedet for.
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Dagligt bestyrelsesarbejde:
Vi fortsætter vor mailkorrespondance i bestyrelsen som hidtil.. Sven opfordrer alle
til min. 1 x ugentlig at checke deres mail.
Sven deltager i Awareness day i Bruxelles som arrangeres af IPOPI i anledning af,
at et EU-panel vil gøre opmærksom på området.
BESTYRELSESMØDE I IDF 24. APRIL 2004 I KERTEMINDE
Oplæg til generalforsamlingen:
Dagsorden for generalforsamlingen blev gennemgået.
Christina kan evt. være patientrepræsentant i bestyrelsen.
Der er ingen indkomne forslag.
Michael Holmsgaard Kristensen tilbydes rollen som faglig ulønnet konsulent (molekylærbiolog).
Familiekursus:
Bestyrelsen fremlægger forslag om forhøjelse af egenbetalingen til kr. 3.600 pr.
familie.
BESTYRELSESMØDE D. 25. APRIL 2004
Dagsorden:
1. Konstuering af bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerede sig således:
o Formand: Sven Fandrup
o Næstformand: Christina Voigt
o Kasserer: Jens Stagsted
o Referent og repræsentant i Kontaktudvalget for Mindre Sygdoms- og
Handicapgrpper (KMS): Torben Nielsen
Bestyrelsesmedlem
o Dorrit Holmsgaard Eskesen (Redaktør af hjemmeside og medlemsbog,
tryknng af IDF-NYT, repræsentant i nordisk samarbejde)
o Christina Fog-Schouw (repræsentant i KMS, koordinator af MBLgruppe)
o Lois Hebberd Jørgensen (Repræsentant i International Patients Organisation for Primary Immunodeficiency (IPOPI), repræsentant i nordisk
samarbejde)
Bestyrelsessuppleanter:
o Britta Fandrup (Redaktør af IDF-NYT, koordinator af Voksen
mailgruppen)
o Hanne Andersen
2. Nordisk møde 27. – 28. august 2004.
Lois og Dorrit deltager.
3. Eventuelt.
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a) Drøftelser vedr. børn, der bliver syge under Familiekursus. Bestyrelsen
skal opfordre forældrene til at holde barnet isoleret, om nødvendigt
forlade kursus.
b) Drøftelser vedr. servering af vin. Foreningen vil fremover skære ned
på ”betalt” vin og sikre balance mellem vin til de voksne og sodavand
til børnene.
BESTYRELSESMØDE D. 15. MAJ 2004
Samnordisk Møde 2005.
1. Rammer.
o Sted: Quality Hotel i Tåstrup
o Tid: Fredag middag til Søndag middag i løbet a september 2005. To
overnatninger.
o Antal deltagere: ca. 50. Voksenpatienter skal inviteres.
o Konferencesprog: Engelsk (aht. Finnerne).
2. Program.
Vi søger at gennemføre et ”glidende” program:
o Fredag eftermiddag: For fagfolk (forskergruppe (Berlingske Tidende 26.
april 2004) indleder.
o Fredag aften: Foreningsmedlemmer ankommer
o Fredag aften: Præsentation af de deltagende foreninger efterfulgt af ”gettogether” reception.
o Lørdag formiddag: Faglige indlæg for foreningsmedlemmer
o Lørdag eftermiddag: Foredrag målrettet mod foreningsmedlemmer.
o Lørdag aften: På egen hånd til Tivoli (lukker d. 25. september 2005)
o Søndag formiddag: Opsamling og feed back.
Aktioner:
Sven: Identificer danske deltagere i SLIPI-mødet i Sverige.
Sven og Dorrit: Udfærdiger af skitseprogram (senest 15. juni)
3. Økonomi.
Der skal hurtigst muligt skabes overblik over de nødvendige økonomiske
rammer.
Danske foreningsmedlemmer skal have: Kost og logi, rejsepenge.
Foredragsholdere skal have: Honorar, kost og logi, rejsepenge.
Udenlandske gæster: Kost og logi.
Aktioner:
Christina V: Kontakt til Quality Hotel, Taastrup mhp. økonomisk ramme.
Lois: Kontakt til Finland mhp. Deres brutto-udgift til arrangementet i Finland.
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Der gennemføres sponsoransøgninger ved:
o Baxter,
o Octapharma,
o Indenrigs- og Sundhedsministeriets aktivitetspulje,
o Helsefonden,
o Nordisk Samarbejdsorgan for Handicapspørgsmål,
o Egen forskningsfond (sygeplejersker).
Alle fondsansøgninger skal indeholde reference til EU Awareness Programme,
og fokusere på støtte til invitation af fagpersonale..
Aktioner:
o Sven og Christina V udfærdiger fondsansøgninger.
1. Information.
Alle interessenter (læger, sygeplejersker, presse, firmaer) forvarsles om
planerne for afholdelse af Samnordisk Møde.
Der søges afholdt en pressekonference i forbindelse med afslutningen af
den ”faglige” del af konferencen. (Fokus kunne være: Præsentation af Disetronic’s nye elektroniske pumpe).
2. Tidslinier:
o Budgetoverslag, programskitse og fondsansøgninger: 15. juni 2004.
o Foreløbigt program m. foreløbige accepter: 1. oktober 2004.
o Fondsansøgninger på plads: 1. januar 2005.
3. Planægningsorganisation:
a) Koordination: Hele bestyrelsen.
b) Praktisk arrangement: Christina V, Torben og Christina F.
c) Programlægning: Sven, Dorrit og Lois.
d) Økønomi: Jens, Christina V og Lois.
e) Information: Sven, Dorrit og Torben
4. Familiekursus 2004, programrevision.
5. IPOPI-møde 21. – 24. oktober 2004
Formanden fremlagde invitation til IPOPI-møde 21. – 24. oktober 2004 i
Frankrig.
Det besluttedes, at Sven og Lois deltager, og at der søges om IPOPItilskud for den enes rejse.
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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE IDF I GILLELEJE
Feriecenter
Samnordisk møde 2005, status:
Christina V: Quality Hotel kr. 3.030,00 pr. person (v/50 personer 151.500,00)
Sven Fandrup: Rammeprogram er udsendt til de danske læger (p.t. ingen tilbagemeldinger). Mail er sendt til de Nordiske foreninger (p.t. har Island meldt tilbage).
Sven Fandrup: Har haft møde med Baxter vedr. evt. økonomisk støtte. Dorrit
Eskesen har talt med sin bror vedr. nogle firmaer, som man kan søge om økonomisk hjælp.
Presse: Afventer til engang i efteråret. Dorrit Eskesen kontakter en ven ved Århus
stiftstidende, Torben Nielsen kontakter CSH og Sundhed.dk m.h.p. at finde ud af
hvem, man skal kontakte for at komme ud i medierne.
Dorrit undersøger hos Keld og hendes bror vedr. om de kan være behjælpelig med
at lave en ny hjemmeside.
Etablering af en sekretariatsfunktion hos fam. Fandrup afstedkommer, at IDF-Nyt
og planlægning af familiekursus (lave program, skaffe foredragsholdere, booke
sted, se evalueringer igennem mv, afvikle forløbet), bliver lagt i hænderne hos andre i bestyrelsen, evt. med hjælp fra frivillige medlemmer.
Familiekursus:
Der nedsættes et familiekursusudvalg. Nuværende repræsentanter forsætter i planlægning af næste års kursus. Christina V vil gerne indgå i et parløb med Sven Fandrup vedr. planlægningen af foredrag mv.
IDF-Nyt:
Redaktør søges: Annonce indrykkes i bladet.
Brug af midler i forskningsfonden:
Vi har ca. kr. 30.000 i forskningsfonden. Sven Fandrup foreslår, at vi overvejer at
give et stipendiat til en (yngre) læge, eks. en læge, der vil knyttes til foreningen eller har særlig interesse for området immundefekter. En mulighed kunne også være
sygeplejersker. Dorrit Eskesen nævner, at man i Norge har kendskab til 7 ”fantastiske” sygeplejersker, som de har navnene på. Dorrit Eskesen finder via Eva Brox
frem til hvem, det konkret er. Der var bred tilslutning til forslaget. Sven Fandrup
udarbejder et forslag til princip.
Høring om socialministeriets hjælpemiddelvejledning:
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Sven Fandrup har gennemset oplægget, og vi overvejer at komme med følgende
bemærkninger til bkt.: Under bilag 1, bkt. Paragraf 8 – bør udvides så andre grupper end diabetikere.
Hvorfor er der ikke så mange familier der deltager i foreningens kurser. Christina
V udarbejder skema som udsendes til foreningens medlemmer. Samtidigt spørges
til hvor meget støtte man modtager fra det offentlige (økonomisk og praktisk
hjælp).
Vægtningen af det faglige indhold, aktiviteterne for børnene, mv. Hvad er problematisk, og hvad er godt mv.
Voksenkursus:
Der var tilslutning til et voksenkursus i bestyrelsen. Vi arbejder ud fra 2 modeller.
1) spejderhytte, eller 2) kro-ophold. Det afhænger dels af om der i bestyrelsen er
ressourcer til at arrangerer spejderhyttenmodellen, eller om der er økonomi til kroophold mv. Opgaven udbydes blandt medlemmerne (på fredag ved evalueringen)
vedr. om der er nogle der vil stå for arrangementet. Vi indsamler alle priser fra et
par kroer i lokalområdet, eller som man kender / kan anbefale.
Torben N

HUSK at:
Melde adresseforandring til næstformanden:
Christina Voigt
Stillingvej 82, 8471 Sabro
86 94 96 55, voigt@privat.dk
Det er så ærgerligt, når vi får IDF-NYT retur med adressen ubekendt.
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Interview med Mille
Hvordan blev din immun defekt
opdaget?
Det ved jeg ikke.
Ved din venner, at du har en immun defekt?
Ja
Hvordan tager de det? Tager de
afstand fra dig eller føler du de
behandler dig ganske alm. som
deres andre venner?
Jeg bliver behandlet ligesom alle
andre, normalt. De glemmer det.
Hvordan er din immun defekt en
del af din hverdag?
Det påvirker mig ikke rigtigt. Det er
hver dag at jeg skal tage piller.
Hvor tit tager du medicin?
Det afhænger af pillerne. To gange
om dagen.

Hvor tit er du på hospitalet?
Hver anden måned til tjek, det tager
10 minutter.

Betyder din immun defekt, at du
må forsømme mere end dine klassekammerater?
Ja, det betyder, at jeg har svært ved
at følge med.

Hvad synes du om at være på hospitalet?
Tjek er ok, indlæggelser bryder jeg
mig ikke om.

Er der mange ting du ikke må for
dine forældre pga. din sygdom
som dine raske venner må?
Ikke mere, bortset fra at ryge!
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Hvad synes du om at blive stukket?
Det er fint nok.

Hvad er det bedste ved at have en
immun defekt?
IDF – jeg er glad for at have mødt
disse folk. Man har et specielt forhold til dem.

Er det trættende at skulle tage sin
medicin?
Det er en vane.

Hvad er dine fremtidsdrømme?
Giftes med Ronaldo fra Portugal!
Ha ha! Være noget indenfor marketing.

Hvad er det værste ved at have en
immun defekt?
Jeg ved ikke, hvad der sker i fremtiden. Det ligger og lurer.

Blå Bog Mille
Navn: Mille Rasmussen

Livret: McDonald + alt

Fødselsdag: 14. maj 1987

Yndlingsfarve: pastelfarver

Øjenfarve: Blå/grøn

Yndlingsmusik: Alt undtagen
Heavy metal

Immundefekt: Ved ikke, mangler tceller
Søskende: Signe 22 år

Yndlingsfilm/tegnefilm: Save the
last dance, The unsaid
Hobby/fritidsinteresse: Golf, fodbold

Klasse: handelsskole i Helsingør
Det værste: Regnvejr og negative
mennesker

Yndlingsfag: Engelsk, dansk, samfundsfag

Det bedste: Solskinsvejr og glade
mennesker

Værste fag: Tysk

Faktaboks om Milles immun defekt:
Mille har et nedsat antal T-celler, men hun har ikke nogen egentlig diagnose. Mille har interstitiel Pneumonia, hvilket er en kronisk betændelse i lungehinderne.
Hun behandles konstant mod infektioner.
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Fra CSH - Center for små handicapgrupper:
CSH har lavet to nye kortlægningsundersøgelser om Rubinstein-Taybi og Galaktosæmi.
Alle kortlægningsundersøgelserne koster nu 120 kr. pr. stk., men foreninger og deres medlemmer får dem til en rabatpris på 65 kr. pr. stk. Man skal ved bestilling
oplyse CSH at man er berettigede til rabat.
Med venlig hilsen
Lars Ege
Center for Små Handicapgrupper

Faktaboks:
Rubinstein-Taybi syndrom
Rubinstein-Taybi syndrom er kendetegnet ved psyko-motorisk udviklingshæmning i varierende grad, særlige ansigtstræk samt brede tommelfingre og storetæer.
Desuden er der væksthæmning og problemer med øjne og tænder
www.rubinstein-taybi.dk
Galaktosæmi
Galaktosæmi er en stofskiftesygdom, hvor der mangler det enzym, som nedbryder
galaktosedelen i mælkesukker. Ubehandlet fører Galaktosæmi til gulsot, grå stær,
hjerneskade og til en livstruende tilstand. Sygdommen kræver livslang diæt, der er
uden mælkesukker.
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ViFAB uddeler en million kroner til
forskning i alternativ behandling
Det statslige Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB)
har uddelt sin årlige forskningspulje på 1 million kroner til seks forskningsprojekter, som skal undersøge virkningen af alternativ behandling.
Modtagerne er:
Lars Ole Bonde, lektor, cand.mag. og musikterapeut, Aalborg Universitet, får
80.000 kroner til et projekt, som skal undersøge, om musikterapi kan have positiv
effekt på patienter, som er i behandling for kræft i æggestokkene. Projektet er et
pilotprojekt, som skal forberede en større undersøgelse.
Lars Ole Bonde, tlf. 96 35 91 02 (Aalborg Universitet, bedst onsdag efter kl. 11)
eller privat 86 19 10 51
Anne Margrethe Dalskov, zoneterapeut, Forenede Danske Zoneterapeuter, får
201.906 kroner til et pilotprojekt, som skal undersøge, om zoneterapeutisk behandling virker på museskader.
Anne Margrethe Dalskov, tlf. 64 80 11 23 eller 26 18 19 19
Svend Høime Hansen, klinisk kemiker, kvalitetsleder, cand.scient., Rigshospitalet,
modtager 100.000 kroner til et pilotprojekt, som skal undersøge, om taurin gør
nytte som kosttilskud. Taurin betegnes ofte som en art aminosyre eller vitamin.
Svend Høime Hansen, tlf. 35 45 32 95 (Klinisk biokemisk Afd., Rigshospitalet)
eller evt. 35 45 30 11 (kl. 8-15)
Morten Kobæk Larsen, forsker, cand.scient., ph.d., Syddansk Universitet, modtager en delfinansiering på 300.000 kroner til at undersøge pilebark som alternativ
behandling mod milde, vedvarende smerter.
Morten Kobæk Larsen, tlf. 65 50 37 21 (Biomedicinsk Laboratorium, Syddansk
Universitet)
Peter Svensson, professor, tandlæge, lic. et dr.odont., Tandlægeskolen i Århus,
mod-tager 250.000 kroner til et projekt, som skal undersøge, om hypnose har effekt på kroniske ansigtssmerter.
Peter Svensson, tlf. 89 42 41 91 eller via sekretær Eva Busk tlf. 89 42 40 82
Jørn Aagaard, speciallæge i obstetrik og gynækologi, Gynækologisk Klinik i Århus, får 65.250 kroner til et pilotprojekt, som skal undersøge, om akupunktur har
effekt på hede- og svedeture hos kvinder i overgangsalderen.
Jørn Aagaard, tlf. 23 20 42 21 eller fra 1. april Gynækologisk Klinik tlf. 86 12 61
21
Denne pressemeddelelse blev offentliggjort: 31. 03. 04
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Forkortelser
IPOPI:
International Patient Organisation for Primary Immunodeficiencies er en international organisation for patienter med primær immundefekt. Organisationen afholder en stor konference hvert andet år. Konferencen indeholder 4 forskellige konferencer: for unge immundefekt patienter, medlemmer af patientforeninger, sygeplejersker og læger.
Vifab:
Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling er en selvejende, uafhængig institution, der hører under Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
ViFABs formål er at øge viden om og kendskabet til forskellige former for alternativ behandling og deres virkning, at fremme og udvikle forskning på området
samt fremme en dialog mellem sundhedsfagligt personale, alternative behandlere
og brugere. Hjemmeside: www.vifab.dk
DUKH:
Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet informerer og rådgiver i sager mellem en borger og en myndighed. Konsulentordningens målgruppe er personer med handicap, pårørende, handicaporganisationer og sagsbehandlere i amt
og kommune. Uvildig betyder, at der ikke tages parti for nogen, og sager kan heller ikke afgøres eller overtages. DUKH skal arbejde på at styrke retssikkerheden
for personer med handicap. Ved rådgivning er fokus på retssikkerhed og samarbejde.
DUKH er en selvejende institution, er oprettet og finansieret af socialministeriet
på initiativ af handicaporganisationerne, amt og kommune. Rådgivningen er gratis. Hjemmeside: www.dukh.dk
CLUB 14
Er Immun Defekt Foreningens klub for unge over 14. I fællesskab med de unge
arrangeres underholdning og initiativer på kurser med foreningen. Club 14 har deres eget forum på IDF-hjemmesiden.
DSI
De Samvirkende Invalideforeninger (31 foreninger, bl.a. Bløderforeningen, LEV,
Diabetesforeningen)
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AKTIVITETER 2004.
MÅNED/DATO
JANUAR

AKTIVITET

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

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

Familiekursus på Gilleleje Feriecenter
Handicap-dag i Ebeltoft Zoo
Skovtur Jylland?
Nordisk møde 27. august i Göteborg
IDF-NYT udsendes
KMS-møde
Handicap-dag i LEGOLAND
Bestyrelsesmøde kl. 11-16, Stillingvej 82, 8471 Sabro.

OKTOBER
IPOPI-møde 21. – 24. oktober 2004
NOVEMBER
Bestyrelsesmøde
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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