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Fregneprinsessen af Sofie, 10 år

Den følelse, der er stærkest, er taknemmelighed.
Tak til alle de skuldre, der har båret Sofie. Det er uendeligt
mange mennesker, der har været involveret i Sofie’s
liv, og de er alle i vores tanker. Det er rørende at opleve,
hvilket indtryk Sofie har gjort på de mennesker, der
har være omkring hende. Det er opløftende at høre, at

Sofie har betydet så meget for så mange, og har fået
os alle til at ændre holdning til livet, til kærlighed,
til nærvær og til tid.
Men den stærkeste skulder skal have en særlig
plads - Sofie’s mor.
Merete, har kæmpet kampe, har omfattet alle med
enorm kærlighed og på grund af Merete, fik Sofie
verdens bedste støtter, den bedste behandling og en
første plads i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Når Michala og Andreas spiller den fantastisk smukke
melodi ”Song for Sofie” slutter den med en meget
spæd tone fra violinen. Sådan døde Sofie. Vi kunne
næppe høre det sidste åndedrag. Sofie fik fred, og var
så smuk og varm og fredfyldt.
Det er en stor trøst at vide, at Sofie nu er, hvor der
er godt, at hun er rask, kan se, og er den smukkeste
Fregneprinsesse i himlen. Det er en lettelse for os at
vide, at den bredeste og kærligste af alle skuldre nu
tager sig af Sofie.
I am strong when I am on Your shoulders.
Kærligst Jørn og familie

Søvnen sænker sig,
det er på høje tid,
frygtløs sover jeg ind,
natten den er blid
Kim Larsen
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Formandens klumme udgår til fordel for Sofies mindeord.
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01.09.90
Jeppe, 22 år

07.11.85
Nadja, 27 år

09.09.01
Maja, 11 år

17.11.03
Mads, 9 år

10.09.89
Mikkel, 23 år

04.12.88
Rasmus, 24 år

28.12.87
Peter, 25 år

E 2012:

19.01.93
Martina, 19 år

01.06.83
Paw, 29 år

08.07.94
Mia, 18 år

09.02.90
Sanne, 22 år

12.06.88
Jesper, 24 år

08.07.97
Anna, 15 år

17.05.90
Jacob, 22 år

16.06.87
Philip, 25 år

24.08.88
Mark, 24 år

27.10.05
Daniel, 7 år

22.05.2000
Luise, 12 år

17.06.85
Anders, 27 år

26.08.93
Mark, 25 år

03.11.95
Thorbjørn, 17 år

Redaktionen vil meget gerne opfordre alle forældre til at indsende billeder eller måske opdaterede
billeder af jeres børn/unge, efter nytår 2011, så vi kan vise en komplet fødselsdagsliste i næste nummer.
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Man kan vel sige, at vi – via kurser og foredrag
og mødet med forældrene – blev forberedt –
ikke kun på livet med det syge barn, men også
på livet og tiden efter.
De første dage efter dødsfaldet blev fyldt ud
med mange praktiske opgaver – orientering
om dødsfaldet til familie, venner, SV-familier,
arbejdsplads og –kolleger, naboer og andre,
begravelsen skulle arrangeres, annoncering i avisen,
kommunens afhentning af hjælpemidler (skete
allerede inden begravelsen!).
Disse praktiske opgaver føltes egentlig – undskyld
udtrykket – helt i orden. Det var godt – midt i sorgen
– at udføre konkrete opgaver. Vi havde et behov for
at handle, og der var nok at handle på!
Samtidig modtog vi opmærksomhed. Mere
end 40 blomsterbuketter fyldte stuen med duft og
farver, og rigtig mange gæster aflagde små visitter.
Her blev der grædt og talt og smilet – hvor var det
fantastisk!
EFTER EN HÅRD, MEN OGSÅ UTROLIG
FIN BEGRAVELSESDAG MELDTE DEN NYE
HVERDAG SIG.
Vi havde begge brug for at starte hurtigt op på
arbejde. Det føltes godt at komme af sted og
blive nødsaget til at flytte sine tanker lidt. Men
indrømmet – det var nu også rigtigt godt at komme
hjem fra arbejde og tænde et par lys og kigge lidt på
de mange blomster og små erkendtligheder.

SÅ SKETE DET.
Det uundgåelige, det man havde frygtet gennem mange,
mange år. Da vi fik diagnosen på vores daværende 6-årige
dreng, blev det forklaret, at han skulle dø ung, og at vi på et
tidspunkt skulle leve et liv uden ham. Og det skete desværre.
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Gennem årene deltog vi i stort set alle SV-kurser og foredrag,
hvor vi lyttede og tog det til os, som lige præcis vi kunne bruge.
Samtidig var det forbløffende og befriende at møde forældre,
der allerede havde mistet deres børn og opleve, at disse
mennesker på trods af deres sorg alligevel kunne leve et liv
med indhold og gode oplevelser. Hvor mærkeligt – men også
fortrøstningsfuldt.

En stor forandring var stilheden. Ingen fodtrin
på den anden side af døren. Ingen døre, der blev
åbnet og biler fra hjemmeplejen, der blev parkeret.
Ingen musik fra den anden ende af huset. Vaskemaskinen og
tørretumbleren stod tavse i baggangen. Ja, selv telefonen tav
endda.
En anden forandring var tiden. Mærkeligt og noget
skræmmende blev det at opdage, hvor megen tid, man nu
pludselig selv kunne disponere over. Selv om vi havde rigtig
megen praktisk hjælp de sidste år, ønskede vi at være med på
sidelinjen. Vi havde overblikket og vidste altid, hvad der blev
løst af opgaver. Vi ønskede at stå til rådighed med hjælp og
rådgivning til støtterne. Det indebar så også, at vi var vant til
at blive afbrudt i vore gøremål. Og hvis vi ikke blev afbrudt,
så ventede vi vel egentlig bare på at blive afbrudt! Nu var der
ingen afbrydelser mere. De hjemlige gøremål kunne løses
hurtigt og effektivt – mærkeligt.

Tiden efter
Refleksioner over livet efter tabet af et SV-barn
Af Jette Houen

Men den megen tid gav også plads til spekulationer – på godt
og ondt. Der blev evalueret over, hvordan de mange år var
gået. Hvordan udfordringerne var blevet løst. Hvad nu hvis vi
havde handlet anderledes – ville det have været bedre?
De store bekymringer var væk. Bekymringer over, hvordan
det hele dog skulle gå. Hvordan natten ville gå, og hvad med
dagen i morgen? Hvordan med medicinen? Hvordan med
hæmoriderne, med den alt for sjældne vandladning, med det
lave saltindhold, med trygmærkerne, med kramperne osv osv.

Minderne fylder meget, men på en god måde. Huset er fyldt
med dem. Hans tegninger hænger på væggen, der er fotos på
hylder og opslagstavler. Hans far bruger hans gode støvler om
vinteren og jakke om sommeren, søsteren bruger hans t-shirts,
jeg sover med hans gode dyne. Vi spiller ikke hans mange cdér
og ser ikke hans utallige film. Men rigtig ofte dukker musik op i
radioen, som lige præcis var hans musik – hans musikglæde var
overstrømmende og hans musiksmag var varieret. Så stopper
vi måske op og nynner med og hører i vores indre en ekstra
stemme synge med – og smiler lidt, måske med et par tårer i
øjenkrogene.

Mærkværdigt var det at opleve, at man nu – uden dårlig
samvittighed og uden større planlægning – kunne tage i byen,
invitere gæster, tage på kursus, læse bøger, ja, bare gøre som
man ville.
NOGLE VIL MÅSKE MENE, AT DENNE NYVUNDNE FRIHED
MÅ OPLEVES SOM NOGET POSITIVT.
For mig var det ikke sådan. Jeg indså, at det at være forældre
til et SV-barn havde været en højst usædvanlig opgave. Ja,
opgaven var overvældende stor, fyldt med sorg, smerte, kriser,
grimme beslutninger, angst og forfærdelige sygehusophold.
Men samtidig også en opgave med meningsfuldhed. For hvor
gav det stor mening at tilrettelægge mit barns tilværelse,
således at det indeholdt kærlighed, nærhed, ro men også
oplevelser - kort sagt - livskvalitet.
Nu stod man så med den nyvundne frihed. Men uden denne
store meningsfulde opgave. En lang periode syntes alle andre
opgaver i mit liv små og nærmest ligegyldige.
Ligesom alle andre, der har mistet et nært familiemedlem,
var især det første år svært at komme igennem. Årstidernes
skiften med de oplevelser, vi plejede at have i netop vores
familie. Hans fødselsdag. Den første sommerferie uden ham.
Den første jul. Og årsdagen for dødsfaldet.
Vi havde et stort behov for at besøge gravstedet.
Kirkegården ligger midt i byen, og da vi begge arbejder her, var
det nemt og nødvendigt for os at komme der hver eneste dag
det første år. Ofte kun et par minutter, men nok til at give os lidt
ro i sjælen. Nu er behovet for at komme der knap så stort. Men
vi kommer der jævnligt, tænder et lille lys og skifter blomster.
Det føles godt og rigtig for os.
Der er nu gået mere end 3 år, siden vi mistede Anders.
Det føles som lang tid – og dog ligesom det var i går. Tid er en
forunderlig størrelse.

Nu kan jeg først og fremmest glæde mig over, at jeg
fik lov til at være mor for en så glad og stærk dreng.
At jeg – sammen med familien – fik opgaven at tilrettelægge
et meningsfuldt liv for ham.Jeg er begyndt at sætte pris på et
liv uden de mange svære bekymringer og angstfyldte dage,
der var engang. Jeg kan slappe af og er faktisk begyndt at sove
igennem‼ Jeg ved jo, at hans lidelser endegyldigt er forbi.
Jeg vil slutte mine refleksioner med en opfordring til de SVforældre, der enten lige er kommet til eller som allerede har
levet med sygdommen i flere år: Slut op om foreningens
arrangementer. Lyt til de andre forældres erfaringer.
Deltag i SV-teamets kurser. Slå ørerne ud og lær og forbered
jer på den tid, der kommer. Både med barnet og uden.
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FAM I L I E T R Æ F

EN ÅRLIG SUCCES
Igen i år gik turen til Sabro kro i Århus.
Årets oplevelse var en dag i Djurs Sommerpark,
med fantastiske forlystelser og dejligt samværd.
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Hvorfor

interessere sig for
ved SV?

de to nervesystemer vi henholdsvis kalder sympatikus (som er
øget når vi skal f.eks. løbe eller er bange) og det parasympatiske
nervesystem (som ændrer sig på det ubevidste niveau, f.eks. når
vi ser blod og får kvalme, eller når vi får kvalme og skal kaste op
fordi vi bliver søsyge). Ved høj sympatikus-aktivitet vil pulsen
stige, og ved høj parasympatikus-aktivitet vil pulsen falde. Alle
børn og unge fik gentaget undersøgelsen 2 år senere, så vi
kunne se, om der var sket nogle ændringer i løbet af de 2 år.

Af John Østergaard, Professor, Center for Sjældne Sygdomme,
Aarhus Universitetshospital, Skejby
Et normalt EKG med 7 slag

Vi har kun haft ringe kendskab
til hvad der sker med hjertet
ved Spielmeyer-Vogt sygdom
og skulle man på et tidspunkt
få mulighed for at behandle
SV sygdommen i hjernen er
det vigtigt at vide, hvilke andre
organer i kroppen der også er
påvirket. Hjertet er en muskel,
og det betyder, at der også i
hjertet vil være affaldsstoffer
man ikke kan komme af med, når
man har SV. Hertil kommer at der også er nervevæv i hjertet.
Nervevævet sørger for at hjertets elektriske system kan fungere
og hjertemusklen kan trække sig sammen. Det sker ved at
hjertets interne ”Pacemaker” (Sinusknuden) sender en impuls
ud i hjertet cirka 1 gang hvert minut. Denne elektriske impuls
spredes i hjertet (Figur 1) og aktiverer hjertemusklen, så den
kan trække sig sammen og sørge for at blodet pumpes rundt
i lungerne, hvor det optager den ilt man skal bruge, og sende
det videre rundt i kroppen til f.eks. tarme, arme og ben. Der har
været enkelte erfaringer fra udlandet og også her i Danmark
som kunne tyde på at hjertet påvirkes af sygdommen når
børnene bliver ældre. På Aarhus Universitetshospital Skejby
startede vi derfor i 2002 en undersøgelse, som skulle klarlægge
om, og i givet fald, hvordan hjertet blev påvirket af sygdommen.
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ULTRALYDSSKANNING AF HJERTET:
Der var ingen ændringer af ultralydsskanning (Ekkocardiografi)
før man var fyldt 20 år. Her så vi, at hjertes væg var blevet for
tykke, men hjertet pumpede helt normalt, også selvom pulsen
var blevet lavere, dvs. at der kom blod nok ud til alle kroppens
organer.
PULSÆNDRINGER:
Det vigtigste fund var, at pulsen blev betydelig lavere når
man blev ældre, især efter man er blevet 20 år gammel. Her
kunne pulsen være så lav som 30 slag pr. minut når den unge
sov, og omkring 45 når man var vågen. Det normale antal slag
ville i de to situationer være henholdsvis 55 slag pr. minut og
70 slag pr. minut. Man kunne se, at pulsen faldt med cirka 1
slag i minuttet for hvert år man blev ældre (Figur 4). Det betød
ikke noget hos de fleste, men hos de allerældste kunne vi se,
at pulsen hos nogle holdt nogle lange pauser. Vi kunne se, at
hjertet faktisk holdt op med at slå i flere sekunder, hos nogle
op til næsten 30 sekunder – hos andre f.eks. 3,5 sekunder og
10 sekunder (figur 5). Det mærkelige var, at vi samtidig fandt,
at den parasympatiske påvirkning på hjertet aftog også med
alderen. Derfor burde vi i stedet for en langsommere puls have
set en stigende puls med stigende alder. Grunden til at pulsen
falder med alderen kan kun forklares ved, at hjertets pacemaker
(Sinusknuden) bliver syg når man bliver ældre og har SV – ca.
omkring de 20 år. Det vil sige, at har man SV og er ældre end 20
år, så er man i risiko for at hjertet ikke slår så hurtigt og også,
at pulsen kan blive uregelmæssig, eller som vi også har set,
ligefrem holde en pause på flere sekunder.

EKG’et ved et enkelt hjerteslag. T wave vender opad

RESULTATER:
Vi kunne se, at hos alle børn, der ikke var fyldt 15 år endnu, var
der ingen forandringer ved hjertet, dvs. puls, ultralydsskanning
og den udefra kommende påvirkning af hjertet var helt normal.
Hos alle over 20 år var der en eller form for påvirkning (se
senere), og hos cirka halvdelen mellem 15-19 år var der nogle
forandringer, typisk ændringer i EKG.
Sinus node = sinusknuden, der hvor hjertets egen pacemaker sidder.

HVAD BLEV UNDERSØGT?
I 2002 og 2003 blev alle 30 børn og unge med SV i DK inviteret
til at deltage. Alle sagde ja – 29 gennemførte, dvs. der var en
meget høj deltagelsesprocent. Alle fik lavet et almindeligt EKG
(Figur 2a og Figur 2b), alle fik taget nogle blodprøver og alle
fik foretaget en ultralydsskanning af hjertet. Desuden fik man
en båndoptager påmonteret, som kunne måle pulsen (hjertets
slag) i 24 timer, dvs. når man var vågen, når man var i skole eller
på arbejde og når man sov. Den sidste undersøgelse brugte vi
til at se hvor meget hjerteslagene (pulsen) ændrede sig over
hele døgnet og også hvor meget pulsen ændrede sig over
kortere tid, f.eks. 1 minut. Dette kunne vi bruge til at se hvor
meget hjertet var påvirket af udefra kommende impulser fra

ÆNDRINGER I EKG:
Det første man kunne se hos børn fyldt 15 år og derover var, at
EKG-et var blevet lidt anderledes i formen. En af takkerne (se
figur 3) vendte nedad i stedet for opad og det tyder på at der
fra 15 års alderen er en mindre påvirkning af hjertets muskel og
hjertets elektriske system. Vi kunne også se, at pulsen var blevet
lidt langsommere. Den faldt med ca. 1 slag/min pr. år.

Her kan man se, at pulsen falder med stigende alder (X-aksen), cirka
1 slag per år man bliver ældre.

T-takken (T-wave) vender nedad i
stedet for opad, som ved det
normale EKG, se figur 2

fortsættes ...
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Artikkel om hjertet fortsat.

pauser, kan vi, i førstnævnte tilfælde, behandle med medicin,
og hvis pulsen bliver så lav, at der kommer massiv træthed eller
bevidsthedstab, kan vi tilbyde at indsætte en pacemaker. Dette
vil dog helt afhænge af den unges alder, almindelige tilstand,
og familiens indstilling. Det er vigtigt, at man har kendskab
til disse forhold så man i disse tilfælde ikke tager forhastede
beslutninger, men har haft tid til at gøre sig overvejelser for og
imod en pacemaker. Vi har kendskab til tilfælde i både Norge
og Tyskland, hvor man er blevet så forskrækket over fundet af
en langsom puls hos unge med SV, at de har fået en pacemaker
uden at man havde nået at tænke sig grundigt nok om.
Har vi kendskab til at der hos den unge er pulsproblemer skal
man også være ekstra opmærksom på, hvilken medicin, der
anvendes ved epilepsi eller ved angst og psykoser, idet nogle
stoffer kan forværre situationen, dvs. kunne resultere i en
endnu langsommere puls, hvis sinusknuden er påvirket.

Her holder hjertet op med at slå i cirka 8 sekunder. Man kan se, at kurven da
bliver helt flad, men hjertet begynder at slå fint igen.

BETYDNING:
Har man ingen puls i 8 sekunder eller derover, bliver man
bevidstløs, og det vil sige, at man kan falde sammen og miste
bevidstheden – noget som kan mistolkes som epilepsi, selv
om det ser anderledes ud end almindelige epilepsi anfald med
kramper. Ofte vil disse manglende pulsslag ikke registreres, hvis
de er under 8 sekunder, og da de også kommer under søvn,
men barnet med SV vil typisk blive meget træt – mere træt
end de har været tidligere. Man skal altså være opmærksom
på udsættende puls, hvis der pludselig kommer nye typer af
anfald eller hvis den unge bliver noget mere træt end tidligere.
Desværre kan disse manglende pulsslag gøre, at hjertet i stedet
kan få en anden rytme, og sker det, vil hjertet skulle arbejde
mere end det kan, hvilket kan belaste hjertet uhensigtsmæssigt.
Og hvad så?

Praktiske forholdsregler:
Ved hver kontrol på Skejby Sygehus lytter jeg til hjertet og
måler pulsen. Finder jeg en for langsom og/eller uregelmæssig
puls, tager vi et almindeligt EKG og tager herefter stilling til
om vi også skal påsætte et EKG som måler pulsen i 24 eller 48
timer. Hvis vi har konstateret en for alderen for langsom puls
eller for lange pauser i hjerteslagene vil vi holde et ekstra øje
med pulsen ved hver kontrol ved at påsætte et EKG til 24 timers
registrering.
Til observation i hjemmet anbefaler jeg, at alle over 15 år
får målt deres puls regelmæssigt, f.eks. i starten 1 gang i ugen.
Hvis antal hjerteslag (pulsen) nærmer sig de 40 slag pr. minut
vil jeg anbefale, at man måler pulsen dagligt. Det kan gøres ved
at man anskaffer et blodtryksapparat som måler både blodtryk
og puls. Jeg vil foreslå man køber et af de apparater, som
hjerteforeningen anbefaler. De koster omkring 600 kr.

SØVN

Af John Østergaard, Professor,
Center for Sjældne Sygdomme,
Aarhus Universitetshospital, Skejby
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DET ER EN VELDOKUMENTERET ERFARING, AT BØRN OG
UNGE MED SV KAN HAVE SØVNPROBLEMER.
De kan have svært ved at falde i søvn, men kan også vågne
midt om natten for så at underholde sig selv i flere timer med
f.eks. at høre lydbånd eller ”se” video.
Søvnens rytme styres af et hormon, der frigøres i en 24
timers rytme. Hormonet dannes i en kirtel, der sidder midt
i hjernen. Den hedder corpus pineale (på danske: Koglen).
Kirtlen frisætter et hormon, der hedder Melatonin i et bestemt
mønster, som især styres af lyset, der kommer ind igennem
øjnene. Mængden af melatonin er højest om natten og lavt om
dagen. Da lyset har betydning for døgnvariationen har man
tænkt, at et manglende højt melatonin niveau kunne være
grunden til at børn med SV sover dårligt om natten.
Man har imidlertid ikke kunnet påvise nogen sammenhæng
mellem SV og ændringer i melatonin niveauet om dagen eller
om natten i forhold til børn og unge uden SV.
Ved en finsk undersøgelse målte man aktivitetsniveauet om
natten hos børn og unge med SV (som et udtryk for om de var
vågen eller lå og sov) og behandlede halvdelen dem af dem
melatonin før sengetid. Der var dog ingen sikker bedring at måle
hos dem, der fik melatonin i forhold til dem, der fik snydemedicin.
Det hjalp dog hos nogen (men det gjorde snydemedicinen

også). Hos andre hjalp hverken snydemedicin eller melatonin.
Det kan således ikke dokumenteres videnskabeligt, at brugen
af melatonin har effekt på søvnmønstret hos børn og unge
med SV.
Det er min og andres erfaring, at melatonin faktisk
har en effekt hos enkelte, og da melatonin er et naturligt
forekommende stof i kroppen og derfor uden bivirkninger, kan
man godt i f.eks. en 14 dages periode prøve melatonin og se
om det enkelte barn har effekt heraf.
Der findes to forskellige præparater man kan anvende.
Det ene hedder Melatonin (3 mg) og kan kun udleveres
på hospital. Det andet hedder Circadin og kan udskrives af
egen praktiserende læge. Dette indeholder også melatonin
(2 mg), men på en måde som gør, at virkningen holder sig
længere over natten. Sidstnævnte pille er derfor bedst hvis
søvnproblematikken består i, at man vågner én eller flere gange
om natten, hvorimod den første (Melatonin á 3 mg) er bedst,
hvis barnet har svært ved at fald i søvn. Man kender ikke den
mindste anvendelige dosis. Måske er ½ pille nok, måske skal
man have 1, måske skal man have 2. Hvis 2 piller ikke hjælper,
så er der ingen effekt at få ved at øge yderligere.

Er pulsen ved gentagne målinger under 40 slag pr. minut
vil jeg gerne orienteres:
john.oestergaard@skejby.rm.dk
tlf. 78 45 14 18).

Det er rart at følge barnets/den unges puls når det bliver
ældre (dvs. i hvert fald efter det 18. år og gerne efter det 15.
år), så vi ikke pludselig bliver forskrækket, hvis man på en
20-årig måler en puls på 40. Det vil oftest være helt normalt!!
– i hvert fald hvis pulsslagene kommer helt regelmæssigt.
Men hvis pulsen kommer for langt ned og der kommer et
uregelmæssigt pulsmønster eller hjertet holder regulære
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FORÆLDRE
Som hidtil holdes der SV- forældrekursus den sidste weekend
i oktober. Som altid gi’r kurset mulighed for nogle lærerige og
hyggelige dage sammen. I år lærte vi om sansernes betydning.
Synskonsulent Lis Ourø Hansen fra Refsnæs, fik os blandt
andet til at prøve hvordan det er at leve som blind, hvordan
de andre sanser forstærkes, og hvor svært det er at finde rundt

og orienterer sig. Desuden var der et meget spændende oplæg
om SV- sygdommen med særligt fokus på hjertet og søvn v.
professor John Østergaard.
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VELKOMMEN TIL

LUISE

OG HENDES FAMILIE
Af Lisbeth, Luises mor

LUISE ER 11 ÅR OG FIK DIAGNOSEN SV I JANUAR.
Hun går nu på specialskolen Lundager, hvor hun går til
ridning og svømning. Hun elsker at synge, danse, klæde
sig ud, lave mad, hoppe på trampolin, sjippe, gå på
stylter, cykle (har en medløber cykel til at hænge bag på
alm. cykel), male, lege butik, rulle på rulleskøjter, køre i
rutchebane (gerne de vilde).
Luise kan godt lide at tale i telefon, så hun har sin egen
mobiltelefon, som også kan læse sms’erne for hende. Luise har
en rigtig sød ildsjæl, som hedder Mie og som heldigvis kendte
foreningen i forvejen. Luise har en storebror på 16 år, han
hedder Allan og går i 9. klasse. Allan er rask bærer af SV. Han
har 2 store interesser. Den ene er fodbold, som han har gået til i
7 år, og kan også godt lide at spille det på x-box. Den anden er
motorkøretøjer, han har en motorcross og 3 scootere.
LUISES FAR HEDDER ARNE og er 47 år. Han interesserer sig
også for motorkøretøjer, han har 2 motorcykler og en scooter.
Så i kan nok forstå at garagen er fyldt op. Arnes største interesse

er arbejde, han har haft sit eget lastvognsværksted, hvor han
opnåede 25 års jubilæum. Det fik han heldigvis solgt inden
finanskrisen, så nu arbejder han på en maskinstation, hvor han
både er på værkstedet, da han er uddannet lastvognsmekaniker
og kører også lastbil, traktor m.m. Hans anden store interesse er
jagt, hvor han hygger sig sammen med gode venner, hundene
får motion, og ind imellem rammer han noget vildt, som
smager dejligt.
LUISES MOR HEDDER LISBETH og er også 47 år og har
kendt Luises far siden de var 10 år. Lisbeth arbejder som
bogholder for Arnes firma, som har lidt udlejning af lastbiler.
Derudover arbejder hun med regnskab hos 4 andre firmaer.
Desuden holder hun hus og have, samt sørger for familien.
Lisbeth kan godt lide at lave kreative ting ligesom Luise, så
der bages, males, klippes og klistres. Vi bor i et gammelt villa
kvarter i det sydligste Horsens, og har udsigt til bøhlandet. Til
familien hører også 2 dejlige labradors jagthunde – Mitzi på 6
og Sandi på 2. Hele familien har camping og rejser som fælles
interesse. Vi har en campingvogn samt en autocamper.
Allan vil dog hellere blive hjemme, når vi er fastliggere
på Juelsminde Camping hvert forår.

Det er ikke sikkert at vi selv kommer til at
bruge foreningen så meget endnu, men vi
har ikke været i tvivl om, at vi ville være med
i foreningen, og Luise har da haft stor glæde
af det.
DET ER RART AT VIDE, AT VI IKKE STÅR
ALENE, og at der er forældre som har mere
viden, som de kan give videre til vi andre.
Støtten fra Susan og Anne har også været
utrolig vigtig, hvad skulle vi gøre uden dem?
Siden 2009 har Luise haft Torben Tikjøb som
synskonsulent, han har gjort et stort stykke arbejde, og virkelig
handlet når vi havde brug for det. Professor John Østergård er
jo også fantastisk, og vi kan godt forstå at han er vellidt.
En stor tak til jer der har det store arbejde med at holde
forældreforeningen i gang, og til jer der bruger tid på bladet.

I ÅR HAR VI VÆRET EN TUR MED FLYVER til
Lanzarote og Mallorca. I sommerferien trak vi
campingvognen til Alsace, hvor vi har ligget på den
samme campingplads flere gange. Luise har stadig sin
mormor som hun har rigtig meget glæde af, morfar
har Alzheimer og kan ingenting selv, så mormor synes
det er dejligt at få besøg af Luise, og Luise hjælper
også med at passe morfar. De bor kun ca. 10 min. gang
herfra os. Luise har også sin farfar i nærheden, han bor
ca. 5 min. gang herfra os. Han blev alene for et par år
siden, da farmor døde af kræft. Han er flink til at besøge
os, så ham er Luise også tæt knyttet til.
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Mor, far, Allan, farfar, mormor(med briller) og farfars søster

Luise er vild med Justin Bieber, her er hun klædt ud til Halloween.

Luise kok amok
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Denne artikel er fundet i Hjertebarnet nr. 133, marts 2011,
der udgives af Hjerteforeningens Børneklub. Vi har fået
tilladelse til at bringe artiklen her i bladet.
Tak for det (RED)

KNAS I
PARFORHOLDET
Tekst: journalist Monica C. Madsen

BØRN KAN IKKE LIDE SKILSMISSER
- Børn kan ikke lide alvorlige skænderier, konflikter og
skilsmisser. Derfor er det vigtigt, at I som par husker at prioritere
tid til at være sammen alene. Til at snakke om de svære ting, og
til at holde fri sammen. Ellers risikerer I at ende med at føle jer
som fremmed for hinanden, forklarer JESPER JUUL.
Psykolog, cand.psych. Charlotte Jensen er enig:
- Børnene i familien trives kun, hvis de
VOKSNE TRIVES og har overskud til at passe på sig selv og
deres kærlighedsforhold. Har de voksne et sundt og godt
parforhold, har det en positiv afsmittende effekt på børnene,
siger hun. Både hun og Jesper Juul har mødt mange familier
med kronisk syge børn i deres arbejde, og de har begge skrevet
bøger om deres erfaringer med at hjælpe familierne: Jesper
Juul skrev i 2004 bogen Familier med kroniske syge børn, og
Charlotte Jensen har her i 2011 skrevet Det kroniske syge barn
og livet i familien.

Skilsmisseprocenten er højere i familier med kronisk syge
børn: det kan være en for stor udfordring at få hverdagen til
at fungere, når der er pres på mange fronter, både praktisk og
følelsesmæssigt. samtidig tackler mænd og kvinder tit angst,
bekymringer og svære oplevelser forskelligt. Det kan forstærke
følelsen af, at du står meget alene, selvom du har en partner.
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På de næste sider giver familieterapeut Jesper juul og psykolog
Charlotte Jensen deres bud på, hvordan man klarer skærene og
passer på sit forhold i de perioder, hvor familien er under pres.

AT FÅ BØRN UDFORDRER ALLE
- At få børn er en udfordring for de fleste par, siger Jesper Juul.
Pludselig er man ikke længere bare kærester - man er også
samarbejdspartnere om den vigtige opgave, det er, at få familien
til at fungere, så børnene trives. Den nye rolle som forældre
fylder som regel så meget, at de fleste par må igennem nogle år,
hvor de først og fremmest har fokus på at løse forældreopgaven,
ikke på at være kærester. I takt med at børnene bliver større,
får man igen mere tid til hinanden. Men har man et barn med
en alvorlig diagnose, bliver forældreopgaven ved med at fylde

meget, også når barnet bliver større. Samtidig med at man skal
tackle de ekstra følelsesmæssige belastninger.
- Det stiller store krav til forældrene, og det øger risikoen
for konflikter, som kan udfordre parforholdet og gøre
relationen til partneren mere sårbar, siger Charlotte
Jensen.
Blandt andet fordi det er svært at finde tid og overskud til at
få talt sammen om problemerne og tage hånd om dem i tide.
Nogle par undgår desuden bevidst at tale sammen om deres
svære følelser, tanker og oplevelser, fordi de vil beskytte

‘‘

Parforholdet og ens egne behov står tit sidst i køen, når
familien er i krise: Børnenes behov kommer i første række
sammen med de praktiske opgaver, der får hjemmet til at
hænge sammen. Men det bedste, man som forældre kan
gøre for sine børn, er faktisk at passe godt på sig selv og
sin partner, pointerer familieterapeut Jesper Juul.

Prioriter alenetid sammen, snak løbende
om de svære følelser, og vær indstillet på at
respektere hinandens forskellige behov og
reaktioner i de situationer, hvor i er under
pres. sådan lyder eksperternes vigtigste
strategi til, hvordan man passer på sit parforhold, når man har et alvorligt sygt barn.

hinanden og ikke gøre hinanden endnu mere kede af det. –
Det er et misforstået hensyn, som betyder, at man glider endnu
længere fra hinanden, understreger Charlotte Jensen. Lysten til
sex daler som regel også, når man i en lang periode er udsat
for følelsesmæssigt stress, ubearbejdede svære følelser og
konflikter. Alle par skal arbejde for at holde sexlivet i gang, når
de får børn, og er man samtidig under psykisk pres, er det helt
naturligt ikke at have overskud til sex.
- Man risikerer lige så stille og umærkeligt at glide længere
og længere fra hinanden på alle områder, indtil man pludselig
en dag opdager, at man er blevet fremmede for hinanden, og
at der ikke umiddelbart er noget tilbage af det, parforholdet
byggede på. At limen og rammerne for parforholdet er ved at
blive opløst, siger Charlotte Jensen.

21

‘‘
LÅST FAST I HVER SIN ROLLE
Et andet problem er, at forældre til alvorligt syge børn let låses
fast i hver sin isolerede rolle, fordi det umiddelbart er den eneste
måde, de kan få kabalen til at gå op i en presset hverdag. Typisk
står far alene med forsørgerrollen ude på arbejdsmarkedet.
Derfor har han mindre fokus på børnene og hjemmet, hvor mor
tager sig af alt og har hovedansvaret for det syge
barn. Mor kan føle, at hun står alene med hele ansvaret for
familiens trivsel, og hun kan have svært ved at slippe ansvaret,
når byrden er blevet for stor.
- Selvom far træder til som velvillig hjælper, er det vigtigt,
at hun overlader en del af hovedansvaret for barnet og
familiens trivsel til ham. Barnet skal have lige så god mulighed
for at knytte sig til far som til mor, hvis det skal sikres en sund
psykisk udvikling, siger Jesper Juul.
Er barnet indlagt i lang tid, er det også typisk mor, der er
medindlagt, mens far og de raske børn lever deres eget liv
derhjemme. - Når familien i praksis splittes i to familier på den
måde, øger det også risikoen for, at man føler sig ensom og
meget alene med hver sine opgaver, siger Charlotte Jensen.

KVINDER OG MÆND ER FORSKELLIGE
Følelsen af ikke at føle sig forstået og anerkendt af sin partner
er særligt svær at håndtere, når man i forvejen er stresset,
presset og sårbar - man har simpelthen ikke overskud til flere
problemer. Samtidig reagerer mænd og kvinder tit så forskelligt
på konflikter, at det kan for- stærke følelsen af ensomhed i
forholdet, understreger hun:
- Kvinden kan typisk føle, at manden ikke lytter efter, eller
at han er ligeglad med familien og alle de anstrengelser, hun
gør for at få det hele til at køre så godt som muligt derhjemme.
Mens manden typisk bliver frustreret over, at kvinden snakker
alt for meget om alle problemerne og bekymringerne, når han
har behov for ro til at lade op. Eller over at hun kritiserer ham
så meget, at han ikke har kræfter til at forholde sig til det hele.

NÅR MAN AFREAGERER PÅ HINANDEN
- Vi har alle sammen et helt fundamentalt behov for at føle, at vi
har værdi for de mennesker, vi elsker og holder af, siger Jesper
Juul. Men bliver de individuelle arbejdsopgaver i familien
så mange og så store, at de tager al vores opmærksomhed,
forsvinder nærheden og den tætte kontakt mellem

I et parforhold med to voksne og et sundt og
et sygt barn, skal de to voksne faktisk tage
sig af fire børn: parforholdet, de to børn og
sygdommen. Alle fire børn kræver opmærksomhed for at trives og udvikle sig, og det er
vigtigt, at de voksne sørger for, at familiens
førstefødte – parforholdet - ikke bliver familiens mest forsømte barn.

os og vores partner. Derfor risikerer vi at miste oplevelsen af at
være værdifulde for hinanden. Og når vi begynder at reagere
overfor hinanden med tavshed, småkritik, jalousi, depressive
tanker eller hyppige skænderier, er det et sikkert tegn på, at det
er tid til at standse op og se nærmere på, hvordan vi har det
med hinanden, ifølge Jesper Juul:
- Livet med et kronisk sygt barn kræver af og til, at du går
ud over dine grænser og tilsidesætter dine egne behov. Det er
frustrerende, og det er naturligt, hvis du nogle gange reagerer
ved at blive irritabel, vred eller ked af det overfor din partner.
Men det er vigtigt at huske på, at de negative følelser ikke
opstår, fordi I ikke elsker hinanden, men fordi I har glemt at tage
vare på jer selv og jeres egne behov: I har prioriteret de andres
behov så højt, at I har glemt jeres egne grænser.

DET ER TID TIL AT SNAKKE
SAMMEN, NÅR
- DU FØLER DIG ENSOM I DIT PARFORHOLD
- DU SYNES, AT DIN PARTNER GIVER BARNET ELLER
ARBEJDET FOR MEGET OPMÆRKSOMHED
- AL DIN ENERGI GÅR TIL FAMILIENS DAGLIGE DRIFT
- DU BLIVER IRRITERET OVER, AT DIN PARTNER TAGER
SIG TID TIL TING, DU NÆGTER DIG SELV
- DU IKKE SYNES, DU KAN RUMME DIT BARNS FØLELSER
OG BEHOV

HUSK AT TALE SAMMEN
For at undgå at ende i en negativ
spiral, er det vigtigt, at man
jævnligt giver sig tid til at snakke
ærligt sammen om, hvordan
man har det og dele sine
bekymringer, tanker, afmagt,
vrede, frustrationer og sorg.
- Afsæt et par timer i fred og ro
til at tale med hinanden om de
svære følelser – f.eks. en gang om
ugen eller måneden, anbefaler
Jesper Juul:
- Det er det bedste, I kan gøre
for jeres parforhold. Fordi det
giver jer mulighed for at forstå
hinanden og for at hjælpe og
støtte hinanden i hverdagen – på
den måde kan I lettere bevare
den gode energi i forholdet og
undgå at blive fremmede for
hinanden: De svære følelser, vi
ikke taler om, bliver de ved med at
rumstere og sætte dagsordenen
for, hvordan vi over- ordnet har
det. Snakker vi dem igennem, får
vi dem bearbejdet, så den indre
ro og overskuddet i hverdagen
lige så stille vender tilbage, siger
Jesper Juul.
- I er stærkere sammen end
hver for sig. Og jeg kan ikke
understrege nok, hvor vigtigt det
er, at I prioriterer hinanden og
det I har sammen. Parforholdet
er familiens fundament, siger
Charlotte Jensen:

- NÅR DU KONSTANT ER TRÆT OG OPLEVER LIVET
SOM ET STORT KRAV

fortsættes ...
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fortsat ...

LÆS MERE
Du kan få mere hjælp og indsigt i forskellige
strategier til at håndtere de særlige
udfordringer, der kan være en del af
hverdagen i familier med kronisk syge børn:
Psykolog, cand.psych. Charlotte Jensen
har skrevet en ny bog: Det kronisk syge
barn og livet i familien, der sætter fokus på,
hvordan man kan håndtere de forandringer
i familielivet, som følger med en alvorlig
diagnose. Bogen gennemgår hele forløbet fra
diagnosen bliver stillet over chokket, krisen
og de svære følelser til den nye hverdag med
ændrede roller og livsvilkår. Bogen har også et kapitel, som
henvender sig specielt til fagpersoner. Bogen er udkommet på
dansk psykologisk forlag. Familieterapeut Jesper Juul har i 2004
skrevet Familier med kronisk syge børn, hvor han også giver råd
og vejledning om, hvordan man som forældre bedst kan tage
vare på hele familiens trivsel og udvikling, når sygdommen
bliver et medlem af familien. Bogen er udkommet på apostrof.

TID TIL AT VÆRE

KÆRESTER

MÆND, KVINDER OG KRISER
Mænd og kvinder reagerer tit forskelligt, når de kommer i krise
og udsættes for følelsesmæssige belastninger, siger psykolog,
cand. psych. Charlotte jensen.

KVINDENS REAKTION

Hun anbefaler også, at man er meget bevidst om at sætte
tempoet ned og være nærværende overfor sin partner i
hverdagen:

hinanden, selvom tankerne om alt det praktiske og alle
problemerne rumsterer i baghovedet, men det er vigtigt at
holde fast i alenetiden og øve sig i at nyde den fuldt ud:

Når kvinder kommer i krise, bruger de typisk det, psykologerne
kalder de følelsesmæssige mestringsstrategier, forklarer
psykolog, cand.psych. Charlotte Jensen:

- Afsæt tid til hinanden og til kærestedelen. Være nærværende
og tilstede, når I giver
hinanden et kys, et knus, eller elsker med hinanden. Giv dig hen
og være i det, der er. Lad tankerne og bekymringerne for barnet
træde i baggrunden, og giv dig selv lov til at nyde øjeblikket i
kontakten med din partner, råder hun.

- Brug penge på babysitter, træk på jeres netværk og læg fast
voksentid ind i kalenderen, så jeres parforhold ikke hele tiden
ryger bagest i køen. Spis romantisk middag sammen med
stearinlys og dæmpet musik, hyg på sofaen med en god film,
gå i bad sammen, vær stille sammen, gå en lang tur hånd
i hånd, tag ud at spise, gå i biffen eller tag i sommerhus eller
på weekendophold på hotel sammen – det afgørende er,
at I har voksentid sammen uden børn, og at der er fokus på
kærestedelen.

- De har let ved at vise deres følelser, sætte ord på dem og
græde, når de har behov for det. Og de kan igen og igen
fortælle andre om, hvordan de har det – til tider kan de virke
helt utrættelige i deres behov for at blive ved at snakke om det.
Det skyldes at kvinder tit oplever, at det er en stor hjælp for
dem at dele deres tanker, følelser og bekymringer med andre.
Det hjælper dem til at kunne mestre problemerne. Kvinder har
desuden en tendens til at blive hængende i de tunge tanker –
de grubler mere over det, der er sket, og de bebrejder sig selv,
når noget ikke går som det skal.

Hun anbefaler også, at man løbende er opmærksom på, om
man husker at prioritere hinanden:
- Kan du f.eks. huske, hvornår I sidst har lavet noget rart sammen
som par, hvor det bare handlede om jer to, og hvor I ikke skulle
forholde jer til børnene? Det er ikke nok at holde fri sammen en
aften hver anden måned.
Det kan føles akavet pludselig kun at skulle have fokus på
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Har I svært ved at bede om hjælp, så lav en fælles brainstorm
på, hvem der kan hjælpe jer. Kontakt dem og hør, om de er
interesserede i at træde til indimellem. Planlæg i god tid, så de
har mulighed for at melde ud, hvad der passer dem bedst.

MANDENS REAKTION
Når mænd kommer i krise, er de typisk gode til at handle sig
ud af problemerne, frem for at snakke sig ud af dem, siger
Charlotte Jensen:
- De sætter fokus på, hvad de kan gøre, og de indhenter viden.
Og de er typisk mere fokuserede på at løse konkrete problemer
og opgaver. De er også tit bedre til at distancere sig og holde
problemerne på afstand. Mens kvinderne typisk bebrejder sig
selv, retter mændene bebrejdelserne og skylden udad mod
omverdenen. Derfor er mange mænd ikke så tynget af skyld,
som kvinder er: De fokuserer på fremtiden og på at komme
videre og tilbage til det normale.
Derfor er de tit også bedre til at sætte fokus på deres
arbejde og nyde at være tilbage i en normal hverdag på arbejde,
hvor de kan koble psykisk af og lade op, så de kan vende hjem
med ny energi til at tackle udfordringerne derhjemme. Måske
hænger det også sammen med, at mænd er opdraget til og af
kollegerne bliver mødt med en uudtalt forventning om, at de
kan lægge problemerne på hjemmefronten til side, når de er
på arbejde.
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RESPEKTER
HINANDENS
REAKTION
Man kan komme til at føle, at man står meget langt fra
hinanden, fordi man reagerer forskelligt på kriser – at partneren
f.eks. ikke forstår eller respekterer ens følelser, eller at han ikke
tager situationen alvorligt og er mere optaget af at komme på
arbejde.
- Men både mænd og kvinder gør grundlæggende det
bedste, de kan, ud fra de forudsætninger, de har med i livet.
Måden, vi handler og reagerer på, afhænger af den bagage,
vi har med os på godt og ondt. Og når vi bliver belastet
følelsesmæssigt, reagerer vi stærkere på hver vores måde.
Derfor er det vigtigt at anerkende og respektere sin partners
måde at reagere på, og at give partneren en oplevelse af at
føle sig set og forstået, selvom man reagerer forskelligt, siger
Charlotte Jensen.
SÆT TYDELIGE ORD PÅ
Det kan være nødvendigt at sætte tydelige ord på sine ønsker

måde, I hver især får afløb for jeres fortvivlelse, frustration
og afmagt på. Det er med til at skabe den nærhed, som er så
afgørende for et velfungerende parforhold, understreger hun.
Grib spontane diskussioner og skænderier positivt an: Vi
er tit nødt til at udtrykke os ureflekteret og uhensigtsmæssigt
for at opdage, hvad der rører sig i os selv og hinanden. Derfor
skal de ikke for enhver pris undgås.
og forventninger til hinanden: Forvent ikke, at din partner af sig
selv forstår dine behov og ønsker – mange mænd opfatter det
som en lidt umulig gætteleg, når kvinden med sit kropssprog
giver udtryk for, at hun er utilfreds med et eller andet uudtalt.
- Mænd kan også reagere på partnerens kritik ved at trække
sig tilbage og isolere sig – ikke fordi mænd er mere ligeglade
eller bliver mindre følelsesmæssigt påvirkede, men fordi de har
sværere ved at sætte ord på, hvad der rører sig i dem. De har
brug for ekstra varme og omsorg, før de tillader sig at mærke
efter, tilføjer Jesper Juul.
TRÆK PÅ DE PROFESSIONELLE
Er det for svært at komme hinandens forskellige reaktioner
i møde på egen hånd, anbefaler Charlotte Jensen at man
kontakter en psykolog eller familierådgiver: En professionel kan
hjælpe jer med strategier, der kan hjælpe jer igennem de svære
situationer på en konstruktiv måde, som gør det nemmere for
jer at rumme hinandens forskelligheder og respektere den

Normalt tager kvinden initiativet til at snakke om
ubalancer i forholdet. Men kvindens forhold til det syge barn
kan nogle gange være så tæt og dominerende, at manden må
tage ansvar for at melde ud, når han synes, der er behov for det.

JESPER JUULS

Vil du gerne tale med en psykolog eller familierådgiver?
Mange par har gode erfaringer med at snakke med en psykolog eller familierådgiver, som hjælper dem med strategier til at undgå, at tingene kører
skævt. (….) Du kan på egen hånd kontakte en psykolog eller familiebehandler, som du selv betaler. Prisen er typisk fra 800 kr. og op for en parsamtale.
Du kan få tilskud til op til 12 psykologsamtaler, hvis du er pårørende til en
person, der er ramt at alvorlig, invaliderende sygdom.
Din læge skal henvise til psykologen, og du skal selv betale godt 300 kr. pr
samtale. På www.familiestyrelsen.dk kan du læse om muligheden for at
få billig parrådgivning til forældre, der har svært ved at tackle problemer i
parforholdet. Formålet med hjælpen er at sikre børn mulighed for et mere
harmonisk familieliv. I din kommunes familiecenter kan du muligvis få åben
rådgivning og familiesamtale med en psykolog eller familiebehandler.

OPSKRIFT
PÅ DEN GODE SNAK

HAR DU BEHOV for at snakke med din partner, er det vigtigt, at du inviterer din partner
til at snakke på en respektfuld måde, selvom I har en konflikt kørende. F.eks.: ”Jeg vil gerne
snakke med dig om noget vigtigt. Har du tid nu?”. Tag ikke din partners nærvær, interesse
og åbenhed for givet – viser du respekt, åbner du vejen for en mere positiv dialog.
START MED at forklare, hvordan du har det lige nu. F.eks. ”Det er lidt svært for mig at snakke
om, men jeg har det sådan og sådan ...”.
TAL OM hvordan du selv har det, frem for at kritisere og analysere din partner. Nærhed
opstår ikke, hvis du vil definere din partner eller have ret. Brug ”jeg” og undgå ”du”.
LYT MERE efter budskabet end ordene – de rette ord kan være svære at finde, når
man skal udtrykke svære følelser.
HUSK AT VILJEN til at være åbne og nærværende og respektere hinanden er afgørende for,
at I kan løse problemerne.
FÅ HJÆLP af en familierådgiver eller psykolog, hvis I ikke kan løse problemerne alene. Giv
jer selv lov til at få den samme nødvendige hjælp, som I sørger for at jeres barn får: Når en i
parforholdet har behov for hjælp, har begge. Trives den ene ikke, trives den anden heller ikke.
Når kravene til dig som forælder er store, overser, glemmer eller fortrænger man tit de behov,
man ellers har. Se på jeres roller i familien og tal om den pris, I hver for sig betaler for at
bevare den rolle. Det giver jer mulighed for at justere eller bytte roller, og det gør jer bevidste
om, hvilke roller, I ønsker at påtage jer, så I ikke bare føler jer som ofre.
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Nyt fra SV-teamet
Af Anne Hamann

Ny forældrerepræsentant i SV- Teamet.
I SV- Teamet har vi sagt farvel og tak for et godt samarbejde
til Carsten Munkholm som forældrerepræsentant fra SVforeningen. Samtidig har vi på Teamets augustmøde sagt
velkommen til Gitte Rasmussen, som vi glæder os til at
samarbejde med.
Hvad bruges samtykkeerklæringen til?
Den samtykkeerklæring som Synscenter Refsnæs sender ud
til alle forældre der har et barn med SV- sygdommen er et
formelt dokument, som skal indhentes for at en institution
(her Refsnæs) kan indhente, behandle og/eller videregive
oplysninger til andre professionelle instanser (alle instanserne
er nævnt i samtykkeerklæringen), f. eks. kommuners social- eller
undervisningsforvaltninger - bestemmelserne om dette findes
i forvaltningsloven, retssikkerhedsloven og persondataloven.
Samtykkeerklæringen kommer, efter at forældrene har skrevet
under på den, til at ligge i barnets /den unges sag på Synscenter
Refsnæs. Det man som forældre skriver under på er som nævnt,
at Synscenter Refsnæs – her de professionelle i SV- Teamet –
kan indhente, videregive og /eller behandle de oplysninger der
indgår i barnets personsag på Refsnæs.
Forældreunderskriften er også en accept af at deres barns
sag kan drøftes og behandles på SV- Teammøderne.
I SV- Teamet er det de professionelle medarbejdere der tager
initiativ til at drøfte et barns sag. Når et barns sag sættes på
dagsordnen på et Teammøde, er det pågældende barns
forældre orienteret om at dette sker, og samme forældre bliver
efter Teammødet inddraget i hvad drøftelsen mundede ud i.
Alle der deltager i SV- Teammøderne, dvs. de professionelle
medarbejdere såvel som forældrerepræsentanterne, har
tavshedspligt.
Psykologfunktionen i SV- Teamet.
Psykologfunktionen i SV- Teamet har været ubemandet siden
starten af 2010. Det har siden været drøftet og undersøgt
hvordan SV- Teamet fremover skal dækkes psykologmæssigt.
Da det ikke er let at finde en egnet/interesseret psykolog til
at dække de forholdsvis få timer som SV- Teamet disponerer
over rammemæssigt, arbejdes der nu på at ”stykke” en hel
psykologstilling sammen på Refsnæs, sådan at en ny psykolog
både skal varetage opgaver på Refsnæs og samtidig varetage
psykologfunktionen i SV- Teamet.
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Forældrekursus 2011
Som hidtil holdes der SV- forældrekursus den sidste weekend
i oktober.
Dette års emner er bl. a.
	
• sansernes betydning – v. synskonsulent
		 Lis Ourø Hansen fra Refsnæs
• oplæg om SV- sygdommen med særligt fokus 		
		 på hjertet og søvn v. professor John Østergaard
Som altid gi’r kurset mulighed for nogle lærerige og hyggelige
dage sammen.

Kontakt til SV- Teamet - ring eller mail til os:
Specialpædagogisk konsulent på Sjælland og Fyn:
Janne Trebbien tlf. 2336 8194, jtre@regionsjaelland.dk
Specialpædagogisk konsulent i Jylland
Susan Fugger tlf. 2320 7712, sufu@regionsjaelland.dk
Koordinator og socialrådgiver
Anne Hamann tlf. 2046 2567, aehm@regionsjaelland.dk

At vedblive
at være

prinsesse
i sit eget liv

DET ER AUGUST 2011. SOLENS LYS FALDER IND I
DET ”GULE RUM”, DER RUMMER BADEHOTELLETS
RESTAURANT.
Farverne gul, lilla og rød i afstemte nuancer skaber et fantastisk
åbent, inviterende miljø for gæster, der falder indenfor. Og de
fleste bliver ramte, rørte og berørte af den besjælede storhed
og skønhed og historie, som stedet og naturen omkring det
udstråler.
Og lyset og gensynet med Svinkløv Badehotel nær
Feriecentret Lild Strand bliver et møde med en kær erindring
og sansning af Camilla og et billede/metafor for mit møde som
støtte til ”Pigen”, Prinsessen, Camilla Leth Jørgensen, som døde
i marts måned 2011, Camilla sad med violer i håret og klædt
i smukke, lyse pastelfarver i disse lokaler i forbindelse med
lejrophold på Lild Strand. Hun sansede, trods det sene stadium
i sit sygdomsforløb, atmosfæren i disse rum og var prinsessen.
Dagens højdepunkt for os støtter var rørelsen over Camillas
stille smil, der gled hen over hendes læber ved den korte
sansning af smagen af sorbetis. Ren salighed for alle parter. Ja,
og sådan kunne jeg blive ved med anekdoter og erindringer
om prinsessen.
Hvad væsentligt er: I samværet med Camilla blev vi vidner
til et levet, værdigt liv på trods af sygdomsforløb og vilkår.
Som medmenneske og støttepersoner blev vi ramte, rørte og
berørte i hjertet af Camillas lyse personlighed og det liv, som
blev Camillas. Et levet liv med en tiltagende svær sygdom,
men med mulighed for at forblive i centrum af det, der må
være livets kerne. At være elsket og i centrum af forældres og
søskendes og den nære families kærlighed. At kunne forblive i
de optimale, hjemlige rammer, som byggede på og befordrede
Camillas erindringer og sansninger af det tidligere udfoldede,
oplevelsesrige liv med familie, venner og ”kæreste”. Hjemlige

rammer, som forældrene havde kæmpet for og med bevilgede
økonomiske støtterammer fra Aarhus Kommune — som er en
socialforvaltning værdig. En ramme, som gjorde det muligt
at gribe de øjeblikke i dagligdagen, hvor der var ”åben kanal”
til Camillas bevidsthed og erindringsverden. Hvor latter og
livskraft blev genlevet i fortælling, eventyr, musik og nærhed.
At hun til det sidste i sit alt for korte liv kunne Forblive at Være
Prinsesse i sit Eget Liv, skyldtes de mange facetterede tilgange
og indsatser, hvor der kunne arbejdes direkte fra hjerte til hjerte,
såvel i Aktivitetscentret Nygårdsvej som i eget hjem. En ramme,
som skabte et værdigt prinsesseliv med selvbestemmelse,
farver, sang og glæde og varme, lindrende hænder, når angsten
og sygdommens konsekvenser bankede på.

••
•
•

ALT DETTE SKAL FØRE TIL EN TAK:
for et møde med Camillas lyse og smukke sjæl
for et møde med livgivende, kærlige forældre og søskende
for den faglige og medmenneskelige vidensformidling,
der fandt sted fra Spielmeyer-Vogt foreningen og 		
Aktivitetscenter Nygårdsvej i Aarhus
til Aarhus Kommune for den værdige handicapindsats og
bevillingsramme, der gjorde det muligt at yde en
socialfagligt kvalificeret indsats. En ramme, der er
afgørende for det medmenneskelige møde i et liv, hvor
svært det end måtte være. Og som fremtidig
handicappolitik og indsats må og skal bygge på.
og sidst, men ikke mindst, tak til den hjertevarme, dybt
medmenneskelige og professionelle indsats fra professor
John Østergård, Aarhus Kommunehospital, og Susan
Fugger, Spielmeyer-Vogt foreningen, der bla. gjorde
afslutningen på Camillas liv så rigtig og værdig.

•

I kærlig erindring om Camilla
Elsemarie Rishøj, Støtteperson, socialrådgiver
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Anbefalet læsning:

Foreningen informerer:

Det eksplosive barn

AF ROSS W. GREENE

Af Lisbet Andersen, socialpædagog

Jeg møder i mit daglige arbejde ofte børn, der har svært
ved at ”styre” deres temperament. I den forbindelse
er jeg blevet gjort bekendt med den bog, der hedder
”Det eksplosive barn” af Ross W. Greene. Jeg synes, at
principperne og menneskesynet i denne bog kan bruges
af alle, der har med børn og deres udvikling at gøre.

Lej Lærkereden på
Djursland - hele året
Lærkereden består af et dejligt
handicap-egnet hus til 6 personer
samt et anneks til 5 personer.
Huset, som kan bruges hele året, har brede døre, så kørestole kan
komme ind, og et værelse med to hospitalssenge. Både hus og
anneks har toiletter og brusebad og er udstyret med moderne
bekvemmeligheder.
Det udlejes på ugebasis, men kan også lejes for en weekend
Ring og hør om pris og ledige perioder hos: Ole Keller
Naurvej 20, 7500 Holstebro, t 9743 2393, keller@lite.dk
Deadlines for at reservere sommerhuset
For at alle dels kan få lige chance for at reservere huset, dels får
mulighed for at planlægge i god tid, har vi genindført deadlines.
Der bliver to frister:
16/2 – 15/8 skal søges senest 1. januar
16/8 – 15/2 skal søges senest 1. juli
Du vil få svar ca. 14 dage efter fristens udløb, om du har fået
huset som ønsket. Det er selvfølgelig muligt at spørge, om
huset er ledigt efterfølgende, men du risikerer, at huset allerede
er booket.
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Kære alle frimærkesamlere.
Her ved årets slutning vil jeg gerne takke jer alle for, at I støt
fortsætter med at sende frimærker til foreningen - og tak til
de nye samlere, fordi I også vil være med. I år har jeg solgt for
3.225,00 kr. - og det er dejligt, at det er blevet til så meget,
trods dalende brevmængder. Jeg håber, at I fremover vil
fortsætte med at sende de brugte frimærker, som endelig skal
blive på papiret. Frimærkerne skal fortsat sendes til mig.
Glædelig jul og et godt nytår ønskes I alle af:
Bodil Kildegaard Pedersen
Korsevænget 58, 4100 Ringsted
LANDSINDSAMLING TIL SV-FORENINGEN
Dit bidrag (stort eller lille) gør en forskel og du kan stadig nå det:
Indbetaling kan ske på 2 måder:
Via netbank: brug kortart 01, konto 537-9210 eller
bankoverførsel til: reg. 3259 konto nr. 3259694264
					På forhånd tak!

Meget kort fortalt er hans forslag til håndteringen af disse
eksplosioner, at man kan forsøge at forhandle med barnet og
inddrage det i beslutningen om, hvad man skal stille op i den
pågældende situation. Det vil typisk være en uenighed om,
hvad der nu skal ske, eller en frustration over noget, man ikke
må/der ikke kan lade sig gøre). På den måde inviterer man til,
at barnet kan reflektere over situationen og være med til at
bestemme, hvad der skal ske og dermed tage medansvar for
udfaldet (– og dermed undgå eksplosionen).

ROSS GREENE HAR SELVFØLGELIG SELV ARBEJDET MED
DISSE TEORIER I PRAKSIS, og han kommer med adskillige
uddybende eksempler i bogen. Sammen med hans overblik
og forklaringer, får man et godt billede af, hvordan man kan
handle og dermed hjælpe sit barn (og sig selv) ud af svære
situationer. Som så meget andet læring kan det være hårdt
arbejde, som måske ikke lykkes hver gang, men det kan lade
sig gøre! Hellere 10 min. forsinkelse end en eksplosion der
varer en time!

DET FREMGÅR OGSÅ, at det i denne forbindelse er vigtigt
for disse børn at blive ”set og hørt”, især fordi de fleste af dem
har problemer med kommunikation og udtryksmuligheder.
Det gælder i særlig høj grad i konfliktsituationer, og når der i
øvrigt opstår frustrationer – de mangler simpelthen værktøjet
til det og skal have det indlært på en nænsom måde for at
kunne bruge det. Derfor nytter det ikke med konsekvens og
skældud eller bebrejdelser. Ros (evt. belønning) er derimod
vigtigt for at motivere barnet til at gøre det ”rigtige” og dermed
finde ud af, hvad der fungerer.
DET ER DERFOR VIGTIGT, at de involverede parter lytter
til hinanden, forhandler sig frem til en løsning og tager en
fælles beslutning.( – hovsa! – er det ikke også grundformlen på
demokrati??!!?!)

Sådan bliver du medlem
Du er velkommen som medlem i foreningen. Her får du tilsendt bladet
“Hurra for livet” 2 gange om året. Se nedenfor.

Kontingent (kr. pr. år)
For familier
For enkeltpersoner
For institutioner

300
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Vinter dec-jan-feb

Forår mar-apr-maj

Sommer juni-juli-aug

Efterår sep-okt-nov

”Hurra for livet” udkommer
i december

Deadline for indlevering af
materiale til ”Hurra for Livet”
juninummeret 15. april 2012

Sommerskole uge 25, 2012

Deadline for indlevering af
materiale til ”Hurra for Livet”
15. september 2011

Norgestur uge 11 2012
Forårstræf og Generalforsamling
27. - 29. april 2012

”Hurra for livet”
udkommer i juli 2012
Familietræf
17. - 19. august 2012

Legoland
13.-16. september 2012
Efterårstræf og Forældrekursus SynsCenter Refsnæs
26.-28. oktober 2012
”Hurra for livet” udkommer
i december

Hvad er Spielmeyer-Vogt?
- og hvem rammer det?
Spielmeyer-Vogt er en medfødt, arvelig, alvorlig og fremadskridende sygdom, der især angriber nervesystemet. Den
udvikler sig over 15-20 år. Med tiden sættes stadig større dele
af centralnervesystemet ud af funktion med deraf følgende og
omfattende handicap.
Sygdommen er meget sjælden. I sommer 2011 er der
23 kendte tilfælde i Danmark
Fra fødslen sker der en ophobning af affaldsstoffer i barnets
celler. Cellerne kvæles af ophobede affaldsstoffer, hvilket i særlig grad får indflydelse på hjernen og centralnervesystemet,
fordi nerveceller ikke gendannes.
Barnet udvikler sig normalt de første år. Det første symptom
er synsnedsættelse, der som regel opdages i 5-8-års alderen.
Samtidig indtræder indlæringsvanskeligheder. På et tidspunkt
får barnet epilepsi. Omkring 15-års alderen - er det svært at

bevæge sig ved egen hjælp, og kørestol bliver nødvendig.
Samtidig griber de mentale skader om sig, tidsfornemmelsen
forsvinder, orienterings-evnen og talen påvirkes og forsvinder
gradvist, og kun hørelsen er intakt gennem hele forløbet. I
den sidste fase er den unge totalt plejekrævende. Der kendes
ingen behandling mod sygdommen, og døden vil normalt
indtræffe, når den unge er 25-30 år.
Dansk Spielmeyer-Vogt Forening blev stiftet i august 1983 og
har knapt 250 medlemmer. Foreningens formål er at støtte,
opmuntre og hjælpe de familier, som er ramt af sygdommen.
Foreningen afholder jævnlige kurser for forældre og ‘træf’ for
børnene. Vi udgiver et medlemsblad 2 gange årligt.
I 1997 blev der under Socialministeriet nedsat en gruppe af
fagfolk (SV-Teamet), der bistår med rådgivning og vidensopsamling på såvel det medicinske som det sociale område.

Læs mere på dsvf.dk

bomaerke.dk

Aktivitetskalender 2011-2012

