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Skrevet af Sven Fandrup
Det har været et travlt
halvår på immundefektfronten:
• Juni: EU PID Konference i Frankfurt.
• August: Familiekursus.
• September: Møde med læger i Fredericia og Sjældne Diagnosers repræsentantskabsmøde.
• Oktober: IPOPI-møde i Budapest.
• November: Weekend-bestyrelsesmøde.
EU PID konferencen bragte hele
spørgsmålet om rettidig diagnose,
relevant behandling af patienter osv.
frem i bevidstheden hos en række EU
politikere. Det er min faste overbevisning at det er en god ting. Nu skal vi
bare vide at udnytte dette resultat på
den bedst mulige måde i Danmark.
Konference er omtalt andet steds i
bladet.
Mødet med læger i Fredericia var
egentlig arrangeret af Baxter A/S
mhp. at skabe opmærksomhed omkring primære immundefekter. Men
det gav samtidig HOC og undertegnede lejlighed til at præsentere den nye
PID-bog om Medfødt immundefekt.
Efterfølgende har der været rimeligt
travlt med at modtage bestillinger og
sende bøger rundt i landet. Aftalen
mellem Baxter A/S og Immun Defekt
Foreningen er, at Baxter A/S fordeler bogen til læger, sygeplejersker og
hospitaler, mens IDF tager sig af salg

til privatpersoner, biblioteker, boghandlere. Og det går rigtig godt.
IPOPI-mødet var som sædvanlig en
stor oplevelse. Ikke blot for mig, men
- håber jeg - også for Debbie og Lois.
De store nyheder skulle findes på genetikområdet, hvor der virkelig sker
ting og sager i øjeblikket. Måske skal
vi fremover ikke blot tale om medfødte immundefekter, men simpelthen
om immundefekter, fordi mange immundefekter først kommer til udbrud
med alderen eller ved påvirkninger
udefra. Men alle synes at være betinget af forhold i vore gener. Mødet er
også omtalt andet steds i bladet.
Også på en anden front er der gang i
det internationale arbejde:
IPOPI har sammen med IUIS (den internationale sammenslutning af immunologiske lægerforeninger) sendt
en ansøgning til WHO (World Health
Organisation) om at få genoptaget
immunglobulin på organisationens
liste over essentiel medicin. Dette
kan få stor betydning for patienter i
lande, hvor økonomien er trængt. Jeg
er fuld af håb om, at det vil lykkes.
Det lange bestyrelsesmøde i weekenden 10. - 12. november gav mulighed
for gode og detaljerede drøftelser af
de lange linier i foreningens virke.
Men der var også mulighed for at udveksle stort og småt om den enkelte
familie, så alt i alt er disse "strategimøder" en god investering. Q
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Referat af bestyrelsesmøde
den 10. august 2006, Skallerup Klit

Referat af bestyrelsesmøde
den 11.-12. november 2006, Lalandia

Skrevet af Christina Voigt
Sted:
Skallerup Klit
Dato:
10. august 2006
Tilstede: Jannie, Anders, Dorrit, Lois,
Torben, Sven og Christina
Afbud: Keld og Anne
Referent: Christina

Skrevet af Britta Fandrup
Til stede: Sven, Christina, Lois,
Dorrit, Anders, Jannie
Afbud:
Torben

1. Foreningens økonomi og økonomiske procedurer.
Anders fastholder bilag og sorterer
desuden i foreningens materiale.
2. Umiddelbart forestående aktiviteter:
a. Torben deltager i SUNDHED.DK
den 1. september 2006
b. Anne opfordres til at deltage i
lutningskonference vedr. frivillighedsundersøgelsen
c. Jannie og Torben (for SD) deltager i Sjældne Diagnosers repræsentantskabsmøde d. 15.-16.
september
d. Sven, Debbie og Lois deltager i
IPOPImøde den 4.-7. oktober
e. Vi afholder bestyrelsesmøde i
Lalandia den 10.-13. november.
Invitation og plan følger.
3. Emner af principiel karakter.
Sven laver omformuleringer omkring præmis for medlemskab.
Dette skrives i IDF-nyt.
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4. IDF-nyt.
Vi fortsætter med Ellen året ud og
overvejer hvilke foreninger og hospitaler vi skal sende bladet til. Vi
vil gerne fremsende bladet elektronisk, da dette vil være billigere
for foreningen. Britta har opstillet
oversigt over arbejdsopgaver til
bladet – hvem skal skrive hvad – vi
skriver os på efterhånden som det
afklares.
5. Langsigtede planer:
a. Voksenkursus den 3.-4. februar
2007. Planlægningen er i gang
med børnerelaterede foredrag
lørdag (Iben Bøgh fra Ålborg
sygeplejeskole og Kurt Kristensen fra A3 Skejby Sygehus) og
for voksne om søndagen (CSH).
Økonomisk hænger det sammen.
b. International Immunologidag
den 29. april 2007. Dette tænker
vi over.
c. REHAB udstillingen 8.-10. maj
2007. Foreningen er tilmeldt, da
det sidste træf gav et godt udbytte. Arrangementet finder sted i
Fredericia.
6. Eventuelt. Vi kan få støtte til produktion af plakat gennem WIN.
Dorrit kontakter sin bror for forslag
til plakater/streamers. Q
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1. Drift og økonomi
a) Økonomisk status i forhold til
budget 2006: Handicappuljen
er brugt, der er et underskud
på 2000 kr. Til hjemmeside er
hensat 20.000 kr., som ikke er
brugt, de skal stadig hensættes.
Der mangler refusion af Debbies
rejse til Ipopi mødet. Forventet
årsoverskud 10.000 kr. Ansøgninger: Til Sundhedsministeriets handicappuljen er afsendt
ansøgning om landsmøde, familiekursus og voksenkursus
på 350.000 kr. Der er også ansøgt
om distributionsstøtte.
b) Budgetlægning for 2007:
• Ordinærdrift: Snak om det er
relevant at bestyrelsen og deres familier tilbringer en hel
weekend på et relativt dyrt sted
som Lalandia. Der er enighed i
bestyrelsen om, at weekenden
har bestyrelsesmæssige fordele,
men også tager hensyn til bestyrelsens familier.
• Computer: Christina ønsker
en pc til brug for IDF-arbejdet,
hvilket bevilges.
• IPOPI: Der er et behov for, at der

betales kontingent. Man mener, at det er nødvendigt for at
sammenslutningen kan bevise
over for medicinalfirmaerne,
at der er støtte fra de nationale
foreninger. Hvorledes beregner
man, hvor stor støtte, de nationale foreninger skal give? Forslaget lyder på en procentdel af
landets bruttonationalprodukt,
hvilket er samme måde der bevilges penge til FN. Der afsættes
3000 kr. til IPOPI.
• Eurodis presser også for at få os
til at melde os ind der. Sven mener ikke, at det er nødvendigt, da
vi er medlem ad Sjældne Diagnoser, og derigennem er vi medlem af Eurodis.
• Det betyder, at der er udgifter for
120.000 kr. til drift og vi har indtægter for ca. 140.000 kr.
c) Aktiviteter 2007:
• Voksenkursus: 3.- 4. februar: Det
skal foregå på Nilles kro i Århus.
CSH: holder foredrag søndag og
overlæge Kurt Kristensen og en
PHD-studerende fra Skelby sygehus om lørdagen. Der er booket 20 værelser til kaffe, middag,
morgenmad. Egenbetaling 250
kr. pr. voksen.
• Landsmøde 21.-22. april. Bliver i
nærheden af Legoland. 20 værelser er booket lørdag til frokost.
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Frokost kl. 12, kaffe, buffet til aften. morgenbuffet. Udcheck kl.
10. Lokale bestilt til bestyrelsen.
Egenbetaling pr familie 500 kr.
250 kr. for voksenpatienter.
• Familiekursus: Principbeslutning: Vi har ikke lyst til Lalandia.
Det er for stort og upersonligt.
Deres service er dårlig. Mange
aktiviteter koster penge. Der er
ikke rent nok i badelandet. Der
er ikke mulighed for fællesspisning i rolige omgivelser. Vi går
for Skallerup næste år. Vi bestiller så mange store huse, som
muligt. Prøver om vi kan få dem
til at give os billetter til Romulus. Program: Sven laver skitse,
og Christina går i gang med at
skrive til foredragsholdere.
d) IDF-NYT: Orientering om layouter og trykning. Opfordring til
alle om at sende gode artikler/
ideer til Ellen Nørbjerg.
e) Hjemmeside. Vi har afsat 20.000
kr. Anders har en kontakt. Anders sender kontakt til Keld. Der
skal laves et lukket forum på
hjemmesiden for bestyrelsen.
2. Policysager
a) Regler for deltagelse i FAKU
m.v.: vedtaget. (Se disse andet
sted i bladet).
b) Verserende sag om mavepumper: 4 voksenpatienter er kommet i klemme. Hvem skal betale
medicin, utensilier og pumper?
Sundhedsstyrelsen siger, at hospitalerne skal betale alt. Fore-
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ningen har bedt om at få dette
verificeret. Der ligger sagen pt.
3. Projekter
a) Plakat, T-shirts og rygsække.
Jannie er koordinator. Processen skal sættes i gang. Evt. indhentes nogle tilbud. Jannie undersøger, hvilke plakater andre
foreninger har, og hvilke der har
rykket. Hvilken tekst skal med.
Alle skal komme med ideer. Det
tages op igen til januar. Nyt logo?
Skal IGM-molekylet beholdes?
b) Organisation af behandling af
voksenpatienter. Voksenpatienter behandles på forskellige afdelinger rundt om i Danmark.
Hvilke afdelinger skulle have
disse patienter? De burde ligge
på infektionsmedicinsk afdeling. Foreningen prøver at påvirke, så patienterne samles så
få steder som muligt, således at
erfaringen bliver samlet.
c) Oprettelse af dansk PID-register. Det er for dårligt, at der ikke
findes et samlet register i Danmark. Lægerne er bange for, at
det vil blive for dyrt. Overlæge
Hanne Markard vil meget gerne
oprette et register og arbejder på
det. Alle data skal tastes ind, og
det koster.
d) International immunologidag
den 29. april 2007. Har vi ideer til
aktiviteter el. lign.?
• Medie: Jannie kender en journalist på Vestkysten.
• Landsindsamling.
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• Et foredrag på Skejby af Hjernemadsen.
• Måske noget i de store byer. Der
er ingen penge i det, men måske
kan vi søge penge fra Win, også
til en plakat.
• Lave et mindre arrangement i
Infocaféerne. Annoncere i lokalbladene.
• Lave en folder til vores børn, de
kunne få med i skole.
• Jannie udnævnes til publicrelation/tovholder. Det er vigtigt at tænke en sammenhæng
mellem hjemmeside, plakat og
folder. Keld har nogle oplæg fra
Dorrits bror.
• Bedsteforældredag.
4. Eksterne forhold
a) Nordisk møde 1.-4. juni 2007,
Island: Forårsmødet 2006 handlede om tandsygdomme og graviditeter/aborter. Udveksling af
er faringer. Næste møde afholdes på Island. Der er søgt midler.
Planlægningen er i gang.
• Kan vi fortsætte med at have den
store indflydelse i IPOPI. Pt. er
Norge og Danmark repræsenteret i bestyrelsen. Hvorledes kan
vi sørge for, at vi har en nordisk
repræsentant? Der er 33 lande
repræsenteret i IPOPI.
• Kan der være en sammenhæng
mellem hyperaktivitet mellem
medicin og hyperaktivitet. Er
der en kemisk påvirkning? Er der
en hjerneforsker, der ved noget?

5. Rapporter
a) EU Consensus conference, juni
2006. Det var en konference med
læger, embedsmænd, pårørende
og patienter, der er udarbejdet
et notat, der påpeger, at det er
vigtigt, at man behandler immundefekte. Notatet har fokus
på opmærksomhed og uddannelse, screening og behandling.
Man anbefaler nogle tiltag for at
gøre tingene bedre: f.eks.
• Hvilken indflydelse har PID på
dagligdagen?
• Hvilke sundhedsomkostninger
påfører det? Det bør man undersøge nærmere.
• Kan vi få det oversat til dansk og
sendt til sundhedspersonale og
beslutningstagere? Sven og Lois
går videre med projektet.
b) Sjældne Diagnoser: Repræsentantskabsmøde, sep. 06: Der var
foredrag om et projekt om unge
og handicap: Vibeke Lubinski.
Der vil blive afholdt en workshops. Sven kontakter Debbie,
Esben, Henriette og Rene, for at
høre om de vil deltage.
c) IPOPI-møde, okt. 06: Det var en
meget stor konference med 1000
deltagere sammenlignet med
600 for 2 år siden. Der var mange
meget interessante indlæg. Der
var meget fokus på genetik og
udvikling af genterapier.
d) PID-bog projektet. Status for
salg! Foreningen har solgt 46 bøger, svarende til ca. 9000 kr.

IDF NYT
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6. Næste møde
a) I forbindelse med Kursus for
Voksne 3. - 4. Feb. 2007 lørdag
kl. 10-13 og søndag eftermiddag.
7. Eventuelt
a) Journalister og deres artikler.
Misbrug af foreningen? Journalist Annette Agerbæk kontakter
foreningen, da hun vil skrive
en artikel om en familie. Sven
kontakter 4 familier. Journalisten kontakter disse udenom
foreningen og holder familierne hen, indtil hun har fundet
den familie, som passer bedst i
hendes kram. Vi aftaler at være
mere omhyggelige med ikke at
udlevere medlemmernes mailadresser.
b) Club-14 aktiviteter til næste år:
De unge var mest interesserede
i biograftur og diskotek. Det
planlægges på forhånd, og så må
de vælge fra, hvis de ikke gider.

c) Hvorledes kan vi skaffe penge
til vores projekter: Christina
prøver igen at annoncere efter
fundraiser.
d) Landsindsamling: Hvor står vi
med hensyn til den? Der har ingen indtægter været i det forløbne år. Skal vi stadig betale 300
kr., for at have den indsamling
kørende?
e) Var det en ide, at gøre noget for
bedsteforældre? De er ofte også
interesserede og vil gerne hjælpe. Kunne man lave en bedsteforældredag?
f) Octapharma lukker deres danske kontor og flytter til Stockholm. Kunne vi evt. få det danske
restoplag af den lille folder? Det
var måske en ide at genudgive
den i en bedre kvalitet og opgradere den tekst og billedmæssigt.
Norge har gjort det. Amerika har
også en god bog, som måske kan
bruges. Sven sender en bog til
Christina. Q

Foreningen afholder i weekenden
3.-4. februar 2007 voksenkursus på
Hotel Nilles Kro ved Århus
Skrevet af Christina Voigt
Ligesom sidste vinter afholder foreningen i februar et kursus for voksenpatienter samt forældre til immundefekte børn. Kurset starter lørdag klokken 14.00 og afsluttes søndag klokken
12.00. Denne gang er programmet
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opdelt således, at lørdagen fortrinsvis
har fokus på børnepatienterne, mens
søndagen har fokus på de unge/ voksne patienter.
På grund af foredragsholdernes stramme kalendere, er der endnu lidt usik-
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kerhed om den enkeltes deltagelse,
dette håber vi er faldet på plads inden
tilmeldingerne udsendes i starten af
december.
Om lørdagen kommer læge Kurt
Kristensen fra børneafdeling A3 på
Skejby Sygehus. Han vil tale om behandlingen af børnepatienter, deres
diagnoser, udredning og behandling.
Desuden kommer en ph.d. fra Aarhus
Kommunehospital afd. H og taler om
sammenhængen mellem mellemøret
og immunforsvaret. Denne afdeling
har et samarbejde med Troels Herlin
på Skejby vedr. udredningen af im-

mundefekte børn. Dvs. der her er tale
om en af dem, der faktisk finder de
immundefekte børn og får dem i den
rette behandling.
Søndag får vi besøg af sagsbehandlere af Gunvor Bording fra CSH ( Center for små Handicapgrupper). Hun
rådgiver om overgangen fra barn til
voksenpatient, men vil også kunne
besvare spørgsmål vedr. voksenpatienter.
Som nævnt vil der blive udsendt invitationer til kurset i starten af december og prisen bliver 250 kr. pr.
person. Q

Hvad koster egentlig et familiekursus?
Skrevet af Sven Fandrup
Det kunne måske være godt at fortælle lidt om de økonomiske forhold
i forbindelse med et Familiekursus,
som det vi afholdt i Skallerup Klit i
sommeren 2006.
Foreningens samlede udgift var på
kr. 270.117,00!

Egenbetalingen var kr. 3.600,00 pr.
familie, hvilket jo hverken helt eller
halvt dækker de faktiske omkostninger.
Tallene viser også, at godt 21 % af
pengene går til sociale aktiviteter,
medens kun knap 4 % er blevet brugt
på oplysende foredragsvirksomhed.
Tankevækkende ikke?

Post

Udgift

Huse og kursuslokaler
IDF-betalte måltider
Aktiviteter
Foredrag
Handicappuljen
Egenbetalinger
IDF tilskud
I alt

202.730,50
28.714,00
28.636,10
10.036,40

270.117,00

Pr. deltager (børn som voksne) (91)
Pr. familie (22 familier)
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Indtægt

200.000,00
68.900,00
1.217,00
270.117,00

%
75
10,6
10,6
3,8
74
25,5
0,5

kr. 2.968,30
kr. 12.278,00
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www.selvhjaelp.dk
– gør jeres selvhjælpsarbejde
synligt på nettet
Hvor går man hen, hvis man vil deltage i en selvhjælpsgruppe? Den gængse
vej er at møde ligesindede i en sygdoms- eller patientforening. Men i dag
er der også mange, der søger informationer om specifikke selvhjælpsgrupper på Internettet, og derfor har FriSe
i år lanceret www.selvhjaelp.dk, der er
en formidlingsportal, hvor borgere og
selvhjælpsgrupper mødes.
Ideen bag selvhjaelp.dk er at gøre det
simpelt at finde grupper, hvor ligesindede kan udveksle erfaringer. Derfor
opfordrer Selvhjaelp.dk alle foreninger og organisationer til at annoncere
deres forskellige selvhjælpstilbud på
Selvhjaelp.dk, så portalen kan give
et samlet og fyldestgørende billede
af de selvhjælpsgrupper, der findes i
nærområderne. Og jo flere, der bruger portalen, jo bedre bliver den! Af
samme grund er det gratis at benytte
selvhjaelp.dk – både for foreninger og
borgere.
Synlig selvhjælp
Selvhjaelp.dk er en oplagt mulighed
for at synliggøre selvhjælpen. FriSe,
der står bag Selvhjaelp.dk, har arbejdet målrettet for at gøre portalen
mere brugervenlig, og den ses snart i
et helt nyt design, men med de samme funktioner som hidtil. Den nye
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Selvhjaelp.dk præsenteres til messen
"Sund Livsstil" i Forum den 6-8. oktober. Dette markerer samtidig startskuddet for en national kampagne
for Selvhjaelp.dk, der udarbejdes i
samarbejde med reklamebureauet
REPUTATIONcph.
Hvis I har selvhjælpsgrupper eller andre erfaringsbaserede grupper, hvor
der er plads til flere deltagere, vil vi
derfor opfordre jer til allerede nu at
annoncere dem på Selvhjaelp.dk. Annoncerne bliver dermed synlige for
de – forhåbentlig mange – der logger
sig ind på portalen som følge af kampagnen.
Sådan kommer I i gang
Da FriSe iværksatte selvhjaelp.dk, var
et af målene at gøre portalen enkel at
bruge. Derfor kan alle foreninger, der
laver selvhjælpsarbejde, få adgang til
at oprette annoncer – uanset om det
gøres af ansatte eller frivillige.
Får I problemer med oprettelsen – eller har I spørgsmål – er I velkomne til
at kontakte FriSe på tlf. 98 12 24 24.
FriSe kan også kontaktes på e-mail
info@selvhjaelp.dk.
I er naturligvis også meget velkomne
til at kigge forbi Sund Livsstil messen
i Forum, hvor medarbejderne bag
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selvhjaelp.dk demonstrerer portalen
og dens muligheder på stand 169.
Messen løber af stablen den 6-8. oktober 2006 fra kl. 10 til 18.
FriSe håber, at rigtig mange vil bruge
selvhjaelp.dk og få glæde af den!

Besøg portalen på www.selvhjaelp.dk
Læs mere om FriSe – organisationen
bag selvhjaelp.dk – på www.frise.dk
Q

Regler for deltagelse i
Familiekursus m.v.
Skrevet af Sven Fandrup
I forbindelse med sommerens Familiekursus traf bestyrelsen beslutning
om nedennævnte regler for deltagelse i Familiekursus m.v.
Der er ikke tale om at begrænse medlemmernes muligheder for at deltage
i foreningens forskellige arrangementer, men kun at fastsætte klare regler
for deltagelsen:
1. Alle, der deltager i foreningens familiekursus, og andre aktiviteter,
der gennemføres med tilskud fra
Handicappuljen (Tips- og Lottomidler), skal være fuldgyldigt medlem af foreningen.
2. Skilsmissefamilier kan deltage,
men foreningen kan kun stille én
bolig til rådighed (for den forælder,
der har barnet boende i dagligdagen).

medbringe en "hjælper", der er
godkendt af foreningen, og under
forudsætning af, at "hjælperen" er
medlem af foreningen og kan bo i
samme bolig som den øvrige familie. "Hjælperen" kan, sammen med
barnet, deltage i de af foreningen
arrangerede aktiviteter, herunder
udflugter og fælles spisninger.
4. Familierne kan modtage besøg
under aktiviteten, men besøgende
kan ikke overnatte i de af foreningen lejede boliger (sikkerheds- og
brandhensyn).
5. Familierne kan således ikke medbringe:
• Venner (legekammerater) til
deltagende IDF-børn under 18
år.
• Voksne kærester eller venner,
som ikke er samboende i dagligdagen.
Q

3. Familier med børn under 6 år, eller børn med et særligt behov, kan
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Generalforsamling og landsmøde 2007
Skrevet af Christina Voigt
Generalforsamling og landsmøde
for 2007 er nu fastlagt. Efter flere år
i Kerteminde prøver vi nu noget nyt
og tager til Billund. Mødet afholdes d.
21.-22. april, så sæt allerede nu kryds
i kalenderen. Vi skal være i Legoland
Village som ligger umiddelbart overfor Legoland.

Lørdag eftermiddag afholdes foredrag
og generalforsamling for de voksne,
mens børnene tager i Legoland. Om
aftenen afholdes det traditionsrige
bankospil for hele familien med masser af præmier. Søndag er der afrejse
om formiddagen samt bestyrelsesmøde for den nye bestyrelse. Q

Farlige tarmparasitter
i svømmehallen
Skrevet af Torben Nielsen
Hvert år smittes flere hundrede med
en farlige parasit under besøg i svømmehallen. Det vurderer Miljøstyrelsen i en rapport. Parasitterne stammer fra andre badendes afføring og
kan i værste fald være dødelige.
Af Anne Egede og Nikolaj Hänselt |
Ingeniøren fredag 27.10.2006.
Antallet af smittede er estimeret ud
fra undersøgelser i udlandet. Parasitterne kaldes Cryptosporidium og
overføres ved, at de badende sluger
dem med vand.
Parasitten kan give diarre, kvalme og
vægttab, men symptomer kan også
være så svage, at man ikke opdager
smitten, og derfor er mange smitte-
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bærere i årevis. Der findes ikke medicin mod Cryptosporidium, som i
værste fald kan være livsfarlig.
Parasitterne overføres ved, at andre
badende - der er smittet - udskiller
afføring i vandet. Disse uheld med
afføring sker flere gange om måneden i større svømmebade, primært i
varmtvandsbassiner med børn, skriver Miljøstyrelsen i rapporten.
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Projektleder på miljøprojektet, lektor
i mikrobiologi Hans-Jørgen Albrechtsen, DTU, påpeger, at smitteantallet
er usikkert, men er alligevel overrasket over den relativt store risiko ved
badning:
"Der er en reel risiko
for at blive smittet med
parasitterne i svømmebade, og på baggrund af
resultatet mener jeg bestemt, der er behov for at
indføre bedre rensning i
landets svømmerhaller."
Anvendelsen af klor i
svømmehallerne er ikke
effektiv over for parasitterne, men
risikoen for smitte er dog størst i
varmtvandsbassinerne.
Miljøstyrelsen passiv
Miljøstyrelsen har ikke orienteret
svømmehallerne om de sundhedsskadelige mikroorganismer. Ingen af
de fire svømmehaller »Ingeniøren«
har ringet til er således bekendte
med den pågældende rapport eller
dens indhold, ligesom heller ingen af
svømmehallerne havde noget kendskab til de farlige mikroorganismer.
Miljøstyrelsen har ikke orienteret
svømmehallerne om de sundhedsskadelige mikroorganismer, og vil
heller ikke selv foretage sig noget på
baggrund af rapporten.
"Vi er ikke på vej til at ændre vores
regler," siger dyrlæge i Miljøstyrelsen,

Linda Bagge, som også var formand
for den følgegruppe, der har været
tilknyttet miljøprojektet. Miljøstyrelsen har ingen planer om at sætte ind
over for parasitsmitten.
Det mener Hans-Jørgen
Albrechtsen, der er behov for:
"Det er vigtig at få belyst
forekomsten af parasitterne ved flere målinger."
Statens
Seruminstitut
mener ifølge afsnitsleder
i parasitologisk laboratorium, Henrik Vedel Nielsen, at det
bør overvejes, at smitte med parasitter i svømmehaller skal anmeldes til
myndighederne, så man fremover
kan komme til at kende de faktiske
tal. Han præciserer dog, at Cryptosporidium kun kan føre til en dødelig
udgang for immunsvækkede og syge
mennesker.
Undersøgelsen estimerer også, at
10.000 årligt bliver syge af Cryptosporidium, men Miljøstyrelsen har
ikke undersøgt, hvordan de mange
personer bliver smittet. Det sker dog
formentlig i vidt omfang via kontakt
med dyr. Undersøgelsen vurderer
også, at 60.000 årligt smittes med en
anden parasit, Giardia. Den smitter på udlandsrejser, på stranden,
i svømmehaller og via dyr. Giardia
giver samme symptomer, men kan
behandles med antibiotika. Q
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Blå Bog

Katrine Obel
Fødselsdag:

2.2.1997

Øjenfarve:

Blågrønne

Immundefekt:

IgA, IgG og
MBL-mangel

Søskende:

Klasse:

3. klasse

Yndlingsfag:

Dansk

Værste i skolen:

Musik, måske!

Livret:

Tomatsuppe

Yndlingsfarve:

Lyseblå

Yndlingsmusik:

Anne

Yndlingsfilm/tegnefilm:
Mickey Mouse
Hobby/fritidsinteresse:
Spejder og ridning
Det bedste:

Hvordan blev din immundefekt opdaget?
Det ved jeg ikke.
Ved dine venner, at du har en immundefekt?
Få gør.
Hvordan tager de det? Tager de afstand fra dig eller føler du, de behandler dig ganske alm. som deres
andre venner?
De synes, det er ok. De laver ikke noget specielt med det.
Hvordan er din immundefekt en del
af din hverdag?
Jeg har tit ondt forskellige steder og
er træt.

Rasmus 7 år,

Mangel på Mannanbindende Lektin (MBL)
MBL cirkulerer i blodbanen og sætter sig gerne fast på mikroorganismers overflade, der indeholder kulhydratmolekyler (f.eks. mannan).
De fleste mennesker med nedsat MBL er symptomfrie, men ved total mangel
på MBL kombineret med f.eks. sekundær immundefekt eller anden primær
immundefekt øges infektionshyppigheden.
Behandlingen af MBL - patienter sker primært ved at behandle infektionssymptomer med relevante antibiotika. Immunglobulinbehandling kan have
god forbyggende effekt, især hvis der også er konstateret en immunglobulin
subklassedefekt.
Sygdommen kan arves såvel ikke-kønsbundet (autosomalt), vigende (recessivt) som dominant.
Skønsmæssigt har ca. 10 % af befolkningen nedsat MBL, 3 % har total MBLmangel.
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Det plejer
ikke at være
så sjovt, fordi
der skal ske
så meget.
Blodprøver er
jeg ligeglad
med, men
sommetider gør det ondt.
Hvad synes du om at blive stukket?
Det kommer an på, hvordan de gør
det. Nogle gange skal de prøve noget,
og så gør det helt vildt ondt i 5 dage.

At ride og tegne

Faktaboks:
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Interview med Katrine

Hvor tit tager du medicin?
Jeg får noget pulver hver dag, movicol.

Er det trættende at skulle tage sin
medicin?
Næh, det har jeg vænnet mig til.
Hvad er det værste ved at have en immundefekt?
At jeg er syg og rigtig tit har det skidt.
At være væk fra skole, så jeg ikke kan
det samme som de andre.

Er der mange ting du ikke må for
dine forældre pga. din sygdom som
dine raske venner må?
Jeg har perioder, hvor jeg er meget
væk fra skole, fordi jeg har det skidt
eller bliver hentet fra pasning.

Hvad er det bedste ved at have en immundefekt?
Der er ikke sådan noget, men det er
rigtig godt, at man kan være med i
foreningen.

Hvor tit er du på hospitalet?
Ikke så tit. Mest til kontrol.

Hvad er dine fremtidsdrømme?
Ride. Q

Hvad synes du om at være på hospitalet?

IDF NYT
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Fra Vifabs hjemmeside:
www.vifab.dk
Så er Humørbomben, eller hvad den
nu hed, tilbage igen, i ny format!
... og nu hedder redaktørerne Kasper
& Mathias. Vi vil gøre vores bedste til,
at det bliver både sjovt og interessant.
Som nogle nok ved, var den tidligere
redaktør Camilla Jensen, som desværre ikke er iblandt os mere, god
til at få en hel del med på de få sider
hun havde til rådighed. Vi vil prøve
at udfylde de sider igen med sjov og
pjank ☺
Med venlig hilsen
"Redaktørerne"
PS: Vi vil meget gerne have forslag til,
hvad der skal stå på disse sider.

Ubrugelig viden
Ad!
• I gennemsnit sluger hvert menneske 3 edderkopper om året.
• Hvis du svømmer i en time i et almindeligt svømmebassin, har du
haft kontakt med omkring halvanden liter urin.
• På et år sluger du 14 insekter i søvne.
• Du indånder dagligt ca. 1 liter af
andres prutter.
• Blåhvalens penis er som regel mellem 5 og 6 meter lang.
• Næsten alle læbestifter indeholder
fiskeskæl.
Mærkelige love!
• I Fairbanks, Alaska, er der en lov,
som forbyder elge at dyrke sex i byens gader.
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• Geder i Massachusetts må ifølge
loven ikke gå med bukser.
• Ifølge britisk lov af 1845 blev man
idømt dødsstraf for at forsøge at
begå selvmord.
• Engang var julen forbudt i England.
• I Hartford, Connecticut er det på
søndage ulovligt, at en mand kysser sin hustru.
• I Kentucky er det ulovligt at gå omkring med is i baglommen.
• I USA har det været ulovligt at poste et helt hus siden 1916, hvor en
mand sendte et 40.000 ton tungt
murstenshus med posten for at
undgå høje fragtomkostninger.
Pas på derude!
• Sandsynligheden for at dø ved at
falde ud af sengen er 1 ud af 2 millioner.
• 13 personer dør hvert af nedfaldende slik- og sodavandsautomater.
• Omkring 100 personer kvæles
hvert år af kuglepenne.
• Antallet af mennesker, der bliver
dræbt af æsler, er større end antallet af mennesker, der dør i flystyrt.
• Hvis man er stor kaffedrikker og
drikker 100 kopper kaffe på 4 timer, er der stor risiko for, at man
dør af den koffein, man har indtaget.
• Hvert år kommer 4.000 personer
skade på grund af tekander. Q
Kilde: Bla, bla bla- 600 utroligt unødvendige
oplysninger (det er en bog).
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Skrevet af Britta Fandrup
ViFAB er en selvejende 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.
ViFAB har udviklet og udvidet menupunktet Naturmedicin og bringer nu
en række nye tekster om naturmedicin og kosttilskud.
Du kan blandt andet finde oplysninger om:
• Forskning i effekten af naturmedicin.
• Hvad mener lægen om naturmedicin.
• Hvad mener urteterapeuten om
naturmedicin.
• Brugen af naturmedicin til børn.
• Forskellen mellem naturmedicin
og kosttilskud.
• Naturmedicin og interaktion.
• Naturmedicin og bivirkninger.

stærke vitamin- og mineralpræparater, som Lægemiddelstyrelsen har
godkendt. Du kan for eksempel læse,
om et givent produkt har nogen kendte interaktioner eller bivirkninger.
ViFAB har revideret menupunktet
med udgangspunkt i brugernes ønsker om, hvad de gerne vil vide om
naturmedicin. www.vifak.dk
Nyt om danskernes brug af
alternativ behandling
Nu kan du se de nyeste tal over danskernes brug af alternativ behandling
på ViFABs hjemmeside.
Tallene fortæller blandt andet:
• 20,1% af voksne danskere over 18
år har brugt alternativ behandling
inden for det seneste år.
• 40,2% af voksne danskere over 18
år har brugt alternativ behandling
på et eller andet tidspunkt i livet.
• Den typiske bruger er en midaldrende kvinde med 13-14 års skolegang.
• Den mest populære alternative behandlingsform inden for det seneste år er massage/osteopati.
Alternativ behandling bliver ofte
brugt som supplement til behandling
i det offentlige sundhedsvæsen. Q

Desuden kan du finde produktbeskrivelser af de naturlægemidler og
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Stress påvirker immunforsvaret
Skrevet af Sven Fandrup
Kilde: PIO-bladet nr. 1/2006, Ann-Sofie Isaksson
Oversat og bearbejdet af Sven Fandrup
Begrebet
psykoneuroimmunologi
kan forklares som "læren om hvorledes forskellige reguleringssystemer
samarbejder med hinanden". Det
i høj grad er et tværvidenskabeligt
forskningsområde, der er groet frem
i løbet af 80´erne, og som omfatter
grundforskning, adfærdsforskere, immunologer og kliniker på forskellige
områder. I dag er det et veletableret
område, først og fremmest i USA, og
har sit eget tidsskrift "Brain Behavior
and Immunity", egne tykke opslagsbøger og det tildeles betydelige forskningsmidler hvert år.
Der er et reguleringssystem mellem
hypotalamus, hypofysen og binyrerne, som regulerer frigørelsen af
mange af kroppens vigtigste hormoner, bl.a. stresshormonet Kortisol.
Kortisol bruges af kroppen til at være
"på toppen", når der er brug for det i
forbindelse med forskellige påvirkninger, f.eks. ved stress. Kroppen
stiller sig i "forsvarspositur", hvilket
er en naturlig, men primitiv reaktion.
Her til behøves energi, og derfor må
andre kropsfunktioner gå i "sparemode", her i blandt immunforsvaret.
Ved langvarig og negativ stress kan
reguleringssystemerne slå helt fra.
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Hjernen opsummerer alle stresspåvirkninger, uanset hvor de kommer
fra og hvornår. Der er ingen forskel
på, om man stresser i fritiden eller på
jobbet. Livsstilen er afgørende.
Ydre krav som arbejde, familie, nå i
børnehaven til tiden og lave mad er
bare en del af det. Indre krav som
selvkritik og ansvarsfølelse spiller
også en stor rolle, ligesom den bagage
vi har med fra vore forældre: Vore gener, opdragelse, egne vurderinger og
erfaringer.
Det gælder om at have en rimelig balance mellem aktivitet og hvile. Sørg
for at sociale forhold holdes på et
hyggeligt niveau og sørg for at finde
stressdæmpende funktioner. Fysisk
aktivitet har en klar stressforebyggende effekt og øger tærsklen på
stresspåvirkninger.
Man skelner mellem negativ og positiv stress.
Positiv stress opleves, når man sætter
sig op til noget, man skal have gjort.
Der kan være tale om timer, eller
højst et par dage. Men handler det om
uger, måneder eller år får det negativ
betydning.
Ofte bruges betegnelserne "akut"
dvs. kortvarig og "kronisk" dvs. langvarig stress. Kronisk stress fører til
dårligere præstationsevne og til sidst
optræder stressrelaterede sygdomssymptomer. Èt symptom er forkølel-
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ser, som kommer i hurtig rækkefølge,
er langvarige og svære at komme af
med. Men også forkølelsessår af herpestypen kan være et symptom. Der
findes studier, som viser, at der er
sammenhæng mellem allergi og dårlig sårheling og akut stress.
Akut stress påvirker blodtrykket, udskillelse af binyrebarkhormoner og
immunsystemet (forøgelse af antallet
af hvide blodlegemer, øget NK-celle
aktivitet og øget cytokinproduktion).
Denne viden anvendes bl.a. ved studier af kroppens påvirkning af stress.
Man ved, at der er en klar forbindelse
mellem oplevelsen af egen sundhedstilstand og cytokinniveauerne.
Stress kan være en faktor i forbindelse med utydelige sygdomssymptomer. I en WHO-rapport, som udkom
for nogle år siden, stod, at op imod ¾
af alle besøg hos den praktiserende
læge er relaterede til stress- eller livsstil på den ene eller den anden måde.
Almindelige læger bør gå ud fra, at
personen foran dem har en stressrelateret sygdom. Især hvis det er en
yngre person, fordi størstedelen af
deres yngre patienter sandsynligvis
har stressrelaterede problemer.
Der er en klar forskel mellem, hvorledes mænd og kvinder oplever deres hverdag. En artikel fra USA, som
udkom i begyndelsen af 2005, viste
hvor kraftigt personer kan påvirkes
af forskellige oplevelser. 19 personer
- heraf 18 kvinder - som blev indbragt

til sygehus med
symptomer på alvorlig hjerteinfakt,
havde det tilfælles, at de alle var i
60-årsalderen, og
alle havde oplevet
voldsomme hændelser (meddelelse
om død, meddelelse om trafikulykke,
surprise-party og lign.) Da de blev
nærmere undersøgt, viste det sig, at
de alle havde ekstremt høje værdier af
adrenalin, noradrenalin og dopamin
og deres nedbrydningsprodukter.
Ved undersøgelse af en kontrolgruppe med "almindelig" hjerteinfakt var
disse værdier ikke nær så høje.
I et studie vedrørende cytokinernes rolle i forbindelse med stress
(professor J. Ernerudh, afdelingen
for klinisk immunologi, universitetet i Linköping) påvistes, at ved
lave niveauer af cytokinet Interleukin-6 havde personerne god selvfølelse, men jo højere interleukin-6
niveau, desto værre blev følelsen af
håbløshed/depression. Interleukin-6
niveauerne er stigende med alderen
og giver øget risiko for hjerte-karsygdomme, insulinresistens, type-2 diabetes, Alzheimers Sygdom, osteoporosis (knogleskørhed), samt aldring
og dødelighed.
• • • • •
Af denne artikel kan vi lære, at alle
med en immundefekt bør leve et liv
på så lavt et stressniveau som muligt!
Q
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Akupunktur øger chancen for graviditet
Skrevet af Britta Fandrup
En ny dansk undersøgelse viser, at
kvinder, der er i behandling for barnløshed, har større chancer for at blive
gravide, hvis behandlingen kombineres med akupunktur.
Det er professor, overlæge, dr.med.
Lars G. Westergaard fra Odense Universitetshospital, der har undersøgt
300 kvinder, som har fået den såkaldte IVF-behandling (reagensglasbefrugtning), hvor kvindens æg befrugtes uden for livmoderen og siden
lægges tilbage i kvinden. Undersøgelsen er udført på fertilitetsklinikken
Trianglen i Hellerup.
Flere gravide kvinder
Da kvinderne efter 12 uger blev undersøgt, var 36% af de patienter, som
fik akupunktur, gravide. Blandt de
kvinder, som ikke fik akupunktur,
var 22% gravide efter 12 uger.
Det er et resultat, som Lars G. Westergaard er godt tilfreds med.
"Det vigtige ved den her undersøgelse
er, at vi nu har vist, at der er en klinisk
effekt ved at bruge akupunktur i forbindelse med IVF-behandling", siger
han.
Ny undersøgelse
Han understreger dog, at undersøgelsen ikke har vist, om det er en ægte
effekt eller en placebo-effekt. Det
skal en ny undersøgelse i samarbejde
med Rigshospitalet, Hvidovre Hospi-
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tal, Odense Universitetshospital og
Herlev Amtssygehus afklare.
"Hvis den undersøgelse, som vi er i
gang med nu, også viser, at der er en
signifikant effekt, så vil jeg anbefale,
at man rutinemæssigt bruger akupunktur i forbindelse med IVF-behandling", siger Lars G. Westergaard.
Støtte fra ViFAB
Det er Videns- og Forskningscenter
for Alternativ Behandling (ViFAB),
som har gjort det muligt for Lars. G.
Westergaard at gennemføre undersøgelsen. Centeret har støttet projektet
med 900.000 kroner.
Resultaterne af undersøgelsen er offentliggjort i tidsskriftet "Fertility
and Sterility", vol. 85, nr. 5, maj 2006.
Tidsskriftet indeholder flere artikler,
som diskuterer resultaterne af tre nye
undersøgelser af akupunktur og IVFbehandling.
"De tre nye undersøgelser viser alle
den samme tendens til, at der opnås
flere graviditeter, når kvinder i IVFbehandling får akupunktur. Men der
er nogle svagheder i den måde, undersøgelserne er udført på", siger ACmedarbejder hos ViFAB Niels Viggo
Hansen.
Han mener blandt andet, det er vigtigt
for fremtiden at fokusere på, om flere
kvinder føder et levende barn efter behandlingen og ikke kun, om kvinderne
opnår graviditet eller viser en positiv
graviditetstest. Q
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IPOPI møde 4.-7. oktober
i Budapest
Referat: Sven Fandrup
IDF var stærkt repræsenteret på
IPOPI-mødet i Budapest:
• Sven deltog i sin egenskab af medlem af IPOPIs bestyrelse,
• Lois repræsenterede IDF medlemmer,
• Debbie deltog i ungdomsgruppen
(Young Adults), og
• Britta og Caspar deltog for egen
regning.

tienters livskvalitet mv. og nogle indlæg om, hvorledes man opretter en
forening og får den til at virke.

IPOPI-mødet er i virkeligheden en
stor kongres, der samler patienter,
læger og sygeplejerske med henblik
på formidling af ny viden inden for
immunologiens område.

Under mødet afholdtes Annual General Assembly (AGM), der svarer til vores egen generalforsamling. AGM´en
tiltrådte en række policy-papirer, der
samlet set vil betyde en styrkelse af
IPOPIs internationale image.

På den lægefaglige side var der i år
stor vægt på genetik. De genetiske
forskere er kommet langt med at
finde genfejl og -mutationer, der forårsager de enkelte primære immundefekter. Denne forskning har også
medført bedre og bedre teknikker i
forbindelse med genmanipulation og
-terapi. Snart kan vi nok ikke længere
tale om Almindelig Variabel Immundefekt (CVID), som jo er en brokkasse
af forskellige immundefekter med
hver deres genetiske årsag.

Ungdomsgruppen havde et parallelt
program, hvor de dels deltog i de almindelige foredrag, dels havde deres
egne seancer, der bl.a. handlede om
ungdomsarbejde i de nationale foreninger, og hvordan det er at ville rejse
i verdenen, når man har en immundefekt og har behov for regelmæssig
medicin.
Men der blev dog også tid til en enkelt
dags sightseeing i Budapest under
"ledelse" af en ungarsk ung mand
med stort lokalkendskab.

IPOPI-mødet omfattede en blanding
af foredrag om immundefekter, pa-

... og for resten: Sven blev valgt til
næstformand i IPOPI. Q
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IPOPI møde 4.-7. oktober i Budapest
Referat: Debbie Beck Vinther
Jeg har altid været fascineret over
det stærke venskab, der findes immundefektpatienter imellem. Vores
venskaber bygger på respekt, sammenhold og tålmodighed over for
hverandre. Et venskab hvor vi alle
står sammen i tykt og tyndt. Derfor
svarede jeg selvfølgelig også ja, da
jeg en dag blev spurgt, om jeg kunne
tænke mig at repræsentere de danske unge immundefektpatienter
ved IPOPI i Budapest efteråret 2006;
- for hvem kan sige nej til en så enestående chance for at lære andre
immundefekte patienter at kende og
samtidig få et fagligt udbytte.
Den 3. oktober fløj jeg fra Kastrup
mod Budapest. Her skulle jeg de
kommende dage mødes med 8 andre
patienter, for at være med til at starte
et internationalt fællesskab unge immundefektpatienter imellem.
Caspar og jeg repræsenterede Danmark. Derudover var der 2 hollændere, 1 nordmand, 1 amerikaner, 1
englænder, 1 ungarer og 1 fra Serbien. Nogle af dem havde to år forinden mødtes til IPOPI i Versailles, men
ellers var/er "Young Adult projektet"
endnu på begynderstadiet.

erfaringer. Derudover skulle vi også
beskæftige os med, hvordan vi bedst
muligt kunne nå ud til andre landes
unge immundefektpatienter. Ved at
skabe kontakt med flere lande vil vi
forhåbentlig få flere perspektiver på
det at have en immundefekt end nu,
hvor de fleste af Young Adults er repræsenteret fra de "typiske", vestlige
lande. Samtidig ville vi prøve, gennem Internettet, at give andre lande
inspiration til hvordan de selv kan
opstarte nye nationale foreninger eller komme med nye idéer til dem, der
måtte trænge til et friskt pust.
Onsdag aften mødte jeg for første
gang de 7 drenge (Caspar kendte
jeg jo allerede). Aften gik med en
åbningssession, hvor der bl.a. blev
budt velkommen til de fire nye lande
Argentina, Australien, Indien og Ungarn. Derefter samledes YA og gav
en kort præsentation af sig selv. De
sygdomme der var repræsenteret hos
os unge var: 1 med SCID (Norge), 3
med XLA (Serbien og Holland), 4 med
CVID (England, Danmark, USA, og

Planen for vores møde var dels at
skabe et socialt netværk på tværs af
landegrænserne, dels at udveksle
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Ungarn) og jeg med cyklisk neutropeni. Vi drøftede ugens program og tog
derefter på pizzeria, hvor en Dragon
pizza med ekstra chili ikke ligefrem
blev et hit.

stop ved den lokale bager og forskellige turistattraktioner .

Torsdag den 5. okt. lød dagens første
workshop således: "How NMOs can
develop their YA work".

Vi fandt bl.a. frem til, at vi vil forbedre
IPOPI Internet forum for unge.
Efter en frokostpause gik vi i gang
med workshop 2 "Travelling with a
Primary Immunodeficiency". Der
opstillede vi først nogle "problemstillinger", som vi senere prøvede at
finde en bedst mulig løsning på. Da
alle med undtagelse af mig får immunoglobulin var de opstillede rejsespørgsmål mest relateret til dette,
især fordi workshop 2 blev efterfulgt
af et møde med Baxter (dem der producerer immunoglobulin).
Aftenens måltid var arrangeret af
Baxter, hvor vi unge havde vores eget
bord – Britta og Sven hørte selvfølgelig til ved dette, da de jo holder sig helt
godt.
Fredagens program var tilrettelagt
af den ungarske CVID-patient David, som ledte os gennem samtlige
af Budapest's gader og stræder med

Fredag aften bød på endnu en dejlig middag, som foregik på en ranch
med hesteopvisning. Da vi kom hjem
var "kassereren", som jeg uofficielt
var blevet udnævnt til, blevet meget
træt, så da nogle af de andre unge tog
til fest på demonstrationernes hovedstræde eller på et stille værtshus,
hoppede jeg i dynerne og faldt i søvn
med et brag.
Tidligt lørdag mødtes vi for at samle
ugens udbytte samt opstille langsigtede mål for YA i et diasshow, som vi
fremlagde for IPOPI’s voksne medlemmer. En begivenhedsrig uge, hvor
de første sten til en forhåbentlig stor
bro blev lagt, var ved at være forbi.
Det havde vist sig, gennem de sidste
par dage, at det utrolige sammenhold
ikke kun findes danske immundefektpatienter imellem, nej det spænder faktisk over hele kloden. Vi står
sammen og det bliver vi ved med, for
sammen er vi stærke - stærkere end vi
tror. Q
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rapporten kan ses på www.eupidcon
ference.com.
IPOPI: International Patient Organisation for Primary Immunodeficiencies
(patienter).

Primære immundefekter anerkendes nu som en EU sundhedsprioritet. Derfor støttede Europakommissionen afholdelsen af denne konference.
EU PIDs Fælleserklæring og anbefalinger blev offentliggjort den 5. oktober 2006 i forbindelse med IPOPI/
ESID/INGID konferencen i Budapest.
Disse organisationer har fundet sammen i et unikt partnerskab mhp. at
påvise behovet for, at EU og de nationale regeringer forbedrer mulighederne for diagnose og behandling
af PID.
Europæiske læger, sygeplejersker, patienter, forældre og sundhedspolitikere mødtes for samlet at opfordre de
nationale regeringer til aktivt at bekæmpe lidelser på grund af primære
immundefekter (PID), som hidtil er
blevet betragtet som en "skjult" årsag
til gentagne infektioner hos børn og
voksne til stor bekymring for forældre og læger. Disse infektioner har
ført til lang tids sygdom, ofte med
alvorlige organskader og under tiden
til døden for dem, der ikke er blevet
diagnosticeret tidligt og korrekt.
Da der findes effektive behandlinger,
er lidelserne og den deraf følgende
byrde på resurcerne i de sundhedsfaglige systemer blevet anerkendt af
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Europakommissionen som en sundhedsprioritet. Opfordringen til de
nationale regeringer indeholder anbefalingrer, som blev vedtaget under
EU PID konferencen, der fandt sted i
juni 2006 med støtte fra EU's offentlige sundhedsprogram.
PID´er betegnes aktuelt som en sjælden sygdom i Europa (EU´s definition er 1 for hver 2000 mennesker)
på trods af, at medicinske eksperter
vurderer at det reelle tal sandsynligvis er 1 for hver 250-500 mennesker i
befolkningerne. I det udvidede EU er
det vurderede tal således 1.940.000
mennesker med en PID.
Fælleserklæringen fra EU PID konferencen indeholder praktiske anbefalinger til de nationale regeringer,
herunder:
• Forbedret udannelse, opmærksomhed og oplysning om PID,
• Indførelse af standard procedurer
til diagnose og behandlingsprotokoller, herunder screening,
• Udbredt anvendelse af patientregistre og behandlings- og pleje
vejledninger,
• Garanteret adgang til sikker og effektiv behandling under optimale
forhold.
Den fulde ordlyd af Fælleserklæringen, anbefalingerne og konference-
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ESID: European Society for Primary
Immunodeficiencies (læger).
INGID: International Nurse Group
for Immunodeficiencies (sygeplejersker). Q

Immunglobulin og WHO
Skrevet af Sven Fandrup
IMMUNGLOBULIN
OG
WORLD
HEALTH ORGANISATIONENS LISTE
OVER ESSENTIEL MEDICIN
I slutningen af 1990´erne forsvandt
immunglobuliner pludseligt - og
uforklaret - fra WHOs Liste over Essentiel Medicin. Den korrekte, medicinske betegnelse for immunglobulin er faktisk "polyvalent human
immunglobulin".
Dette var naturligvis ikke særligt rart
for patienter, der, i deres daglige liv,
er afhængige af regelmæssige infusioner.
Specielt patienter i mindre udviklede
lande måtte se i øjnene, at deres regeringer pludselig ikke mente, at immunglobuliner var særligt vigtige, og
derfor ikke ville sørge for en passende
forsyningssikkerhed. Enhver med
blot et lille kendskab til immundefekter ved, hvad dette betyder for den
enkelte patients dagligliv.
For et par år siden prøvede den Internationale Patient Organisation for
Primære Immundefekter (IPOPI) at

få genoptaget immunglobuliner på
WHOs liste, men forgæves! Nok primært fordi IPOPI kun talte for patienterne og ikke var bakket op af læger
og forskere.
Nu gøres der i år et nyt forsøg. Denne
gang samarbejder IPOPI med den
Internationale Union af Immunologiske selskaber (IUIS). Der er således
skabt fælles fodslag mellem patienter,
læger, forskere og producenter. Og
denne gang ser det ud til, at forsøget
vil falde succesrigt ud.
Ansøgningen til WHO er blevet afleveret i oktober måned i år. Herefter
lægges den ud på WHOs hjemmeside
(http://nednet3.who.int/expcom/
ex pcom15/appl icat ions.ht m # M),
hvor man kan se ansøgningen i sin
helhed. Kommentarer og støtteerklæringer kan gives på adressen
emlsecretariat@who.int , der er åben
for alle.
Foreningen vil naturligvis følge udviklingen opmærksomt og også sætte
sin støtte på WHOs hjemmeside. Q
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Seminar og repræsentantskabsmøde
med sjældne-diagnoser

Aktivitetsoversigt for 2006 / 07
Måned/dato

Aktivitet

December

Skrevet af Jannie Jørgensen
På seminar og repræsentantskabsmøde blev der afholdt foredrag af Vibeke
Lubanski fra CSH (center for små handicapgrupper) om det at være "Anderledes" og ung. Projektet indeholder en
variation af unge mellem 18-25 år med
forskellige diagnoser, som på en workshop mødes og taler, udveksler erfaringer fra social og sundhedssektoren,
uddannelse institutionen samt privatlivet. Denne korrespondance mellem
de unge startede lidt tungt, men efter
et par gange tog den form og dannede
ramme om et sammenhold mellem
meget forskellige ligestillede unge med
sjældne diagnoser.

Der blev yderligere drøftet og talt om
erfaring i grupper, om hvordan man
taklede de unge i forhold til medlemskab, sygdom, aktiviteter osv.
Der var ansøgt om optagelse fra 22q11,
en ny forening for forældre med børn
som har diagnosen Di.george – Vi blev
som forening spurgt om dette ville
være et problem, men meddelte at dette ikke kunne påvirke os som forening
– da immundefekten ved 22q11 er det
mindste problem.
På mødet blev der yderligere talt økonomi, fremtidsrettet handlingsplan
samt etik og moral i forhold til rådgivning. Q

IDF Nyt udsendes
Januar
Februar
3.-4.

Kursus for voksne, Nilles Kro, Sabro
Bestyrelsesmøde kl. 10.00

Marts
16.-17.

Sjældne Diagnoser - repræsentantskabsmøde
IDF Nyt udsendes

April
21.-22.
29.

Landsmøde med generalforsamling, Legoland Village
International Immunologidag
Program for Familiekursus udsendes

Maj
8.-10.

Kommunalreformen 1. januar 2007

REHAB messe i Fredericia
Skovtur på Sjælland
IDF Nyt udsendes

Juni
I forbindelse med kommunalreformen,
der træder i kraft 1. januar 2007, vil den
reviderede "Lov om social service" også
træde i kraft.
Der vil således komme en række ændringer i paragrafnumrene. Disse æn-

dringer skyldes mest de administrative
ændringer i forbindelse med at kommunerne overtager flere opgaver på
grund af amternes nedlæggelse.
Der er ingen væsentlige ændringer i
forhold til den enkelte borger.

1.-3.
Juli
30/6-7/7

Gammel §
§ 28
§ 29
§ 71
§ 76
§ 72
§ 84
§ 97

Kilde: Nyhedsbrev nr. 61, nov. 2006, Landsfoeningen for Marfan Syndrom.
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Ny §
§ 41
§ 42
§ 83
§ 95
§ 84
§100
§ 112

Familiekursus (datoer er foreløbige) med bestyrelsesmøde

August
Handicap-dag i Ebeltoft Zoo
IDF Nyt udsendes

De mest relevante ændringer i paragrafnumrene er:
Emne
Merudgifter til børn
Tabt arbejdsfortjeneste
Personlig hjælp (hjemmehjælp o.l.)
Personlig og praktisk hjælp i mere end 20 timer
Afløsning og aflastning
Merudgifter til voksne
Hjælpemidler

Nordisk møde for Primær Immundefekt

September
Handicapdag i Legoland
Bestyrelsesmøde ?
Oktober
Bestyrelsesmøde?
November
10.-11.

Sjældne Diagnoser repræsentatskabsmøde

December
IDF Nyt udsendes
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Bestyrelsesoversigt
Efter valg på generalforsamlingen 22. april 2006
er bestyrelsen sammensat således:
Bestyrelse:
Formand
På valg: 2008

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

Næstformand
På valg: 2008

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

Kasserer
På valg: 2008

Anders Rasmussen, Stormgade 117, 6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 66 47, anders_jannie@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
På valg: 2007

Dorrit Holmsgaard Eskesen, Tranebærvej 43, 9440 Åbybro
Tlf. 43 33 25 30, Mob. 42 80 35 47, dorrit@eskesens.dk

Bestyrelsesmedlem
På valg: 2008

Jannie Jørgensen, Stormgade 117, 6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 66 47, Mob. 26 22 21 85, Jannie_79@hotmail.dk

Bestyrelsesmedlem
På valg: 2007

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

Bestyrelsesmedlem
På valg: 2007

Torben Nielsen, Bymose Park 21, 3200 Helsinge
Tlf. 48 79 85 25, Mob: 23 38 08 59,
torben.friis.nielsen@mail.dk

Bestyrelsessuppleant
På valg: 2007

Keld Holmgaard Eskesen, Tranebærvej 43, 9440 Åbybro
Tlf. 43 33 25 30, Mob. 25 60 47 49, keld@eskesens.dk

Bestyrelsessuppleant
På valg 2008

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

Revisorer:
Revisor
På valg: 2007

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

Revisor
På valg: 2007

Jesper Rasmussen, Skeldemark 24, 6310 Broager
Tlf. 74 44 94 26, bieras@worldonline.dk

Revisorsuppleant
På valg: 2007

Susanne Monsson, Hovmarksvej 130, 8981 Spenstrup
Tlf. 86 47 78 24, FRSU.4@get2net.dk

Hjemmeside: www.idf.dk · E-mail: information@idf.dk
Foreningstelefon: 21 27 96 15
CVRnr. 26 02 17 15 · Kontonr. i Nordea: 2111-4371899591
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