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KÆRE ALLE
Så er endnu et år ved at rinde ud, og vi er nok en del der
spørger os selv, hvor det blev af. Et år går stærkt, og jeg undrer
mig hver gang, jeg står på tærsklen til et nyt.
I forenings regi har året været som det plejer. Vi har holdt
de samme træf for børn og voksne, som vi altid har gjort. Vi
har haft hyggelige stunder sammen, og vores børn og unge
profiterer i høj grad over det samvær de har med hinanden og
deres støtter.
Jeg kan kun opfordre alle til at sende deres børn og unge med
på træf. Her og nu har de måske et socialt netværk, men med
tiden bliver det sværere at fastholde, og derfor er samværet
med andre, der også har SV vigtigt, for det fortsætter livet ud.
Jeg vil også gerne komme med en opfordring til de ”nye”
forældre om at bruge vores forening og deltage i vores
arrangementer. Jeg er klar over, at megen information i dag
kan hentes på nettet, ligesom teamet bakker op om alle
familier. Men den viden, mange af os har fået gennem mange
år, kan ikke hentes på nettet. Den er lært gennem erfaring og
bliver delt gennem det samvær, vi har med hinanden.
Personligt ville jeg ikke have klaret årene med Sofie på samme
måde, som de blev, hvis jeg ikke havde lært alt det, som jeg
har lært gennem de andre forældre.
Så opfordringen er hermed givet videre :-)
Tilbage står at ønske alle en rigtig glædelig jul samt et
lykkebringende 2013
Kærlig hilsen
Merete
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19.01.93
Martina, 19 år

01.09.90
Jeppe, 22 år

E 2012:

01.06.83
Paw, 29 år

17.11.03
Mads, 9 år

08.07.94
Mia, 18 år

09.09.01
Maja, 11 år

04.12.88
Rasmus, 24 år

09.02.90
Sanne, 22 år

12.06.88
Jesper, 24 år

08.07.97
Anna, 15 år

27.10.05
Daniel, 7 år

28.12.87
Peter, 25 år

17.05.90
Jacob, 22 år

16.06.87
Philip, 25 år

24.08.88
Mark, 24 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

07.11.85
Nadja, 27 år
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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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Kære søskende ...
Med kærlig hilsen fra Christina, Peter Krogh’s storesøster

Det var en sensommerdag i august 1995.
Jeg husker beskeden, som jeg fik i bilen
på vej fra skole, og jeg husker da jeg nogle
dage senere opfattede beskeden.
Tanken om at min bror ikke ville få det samme ud af dette
liv som jeg, var så hård. Jeg tudede og ville ikke forstå, men
samtidig måtte jeg jo også vise, at jeg var stærk nu da mine
forældre fik så meget at tænke på. Jeg følte at jeg måtte
give plads, og ikke være til for meget besvær, nu da vores liv
fremover ville ændre sig meget. Den sværeste bekymring for
mig var omverdenen, og hvordan de ville se på mig. Min bror
ville blive blind og ende i kørestol, og hvordan ville folk på
gaden reagere? Ville de kigge mærkeligt på os? Jeg følte mig
skyldig ved at tænke sådan. Alle spørgsmålene kørte rundt i mit
hoved, og jeg har hver dag siden diagnosen fundet svarene
hen ad vejen.
Hvad har livet at byde på? Jeg bliver igen og igen mindet
om det, når jeg ser min bror. I 24 år har vi været sammen og i
17 år har jeg vidst, at han havde en uhelbredelig sygdom. Jeg
har taget en dag ad gangen, og jeg har forsøgt ikke at tage
alle sorgerne på forskud. Beskeden om at han ville blive blind,
prøvede jeg at skyde væk indtil den dag han begyndte at gå ind
i ting og klage over pletter for øjnene. Epilepsi-anfald kunne jeg
ikke tro ville ramme ham, og blev overrasket og brød sammen,
da dette første gang viste sig til min studenterfest, som han
havde set så meget frem til. At han skulle ende med ikke at
kunne gå, gik op for mig da jeg pludselig måtte hjælpe ham
op fra sofaen. Den anden dag indså jeg, at han ikke kan føre en
samtale mere. Jeg spurgte hvordan det gik og fik intet svar. I
kender nok til alle de trin i sygdommen og har selv følt sorgen.
Sorgen over hvordan vores bror eller søster rammes gradvist,
og ikke mindst frygten for hvornår vi skal miste. Bagefter er det
os der skal stå tilbage med alle minderne og kampene vi tog.
Alle nederlagene vi var vidner til, vil vi aldrig glemme.
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Jeg har en tanke, som jeg vil dele med jer, og som jeg
håber I kan bruge: Vi ser på vores søskende, og tænker måske
ofte at de lider. Vi føler sorgen og bliver så triste. Vi glemmer
nogen gange i vores bekymring, at vi faktisk har at gøre med
nogle fantastiske viljestærke unge mennesker. Jeg kender
ingen som min bror, som kan grine og lyse op af en Poul Krebs
sang på en grå torsdag. Han ved nemlig præcis hvad livet har at
byde på, og han lever hele tiden lige nu, lige her.
Jeg elsker min bror så højt, og jeg fortæller ham ofte hvor
meget jeg holder af ham, krammer ham og ikke mindst
forsøger at finde ledige stunder, hvor jeg har energien og
den nødvendige tid til at besøge ham. Jeg forsøger at føle
nærheden med ham og opleve ham i nuet. At se ham altid
grine af mine dumme ”Krumme” eller ”Dirch Passer” jokes gør
mig så varm om hjertet. Det vi to har sammen er jo unikt. Vi
har samme humor, og vi forstår os på de samme ting. Vi er de
bedste venner og vil altid være det.
Svarene på alle spørgsmålene og bekymringerne som
jeg har haft gennem årene falder lidt på plads. Jeg har jo
en bror som gør mig lykkelig og som redder min dag, når han
griner eller siger ”Hej”. På denne måde finder jeg en ro til at
kunne tage hjem til mig selv med god samvittighed og leve mit
eget liv, selvom jeg har en sorg at leve med.
TIL SLUT VIL JEG SKRIVE FØLGENDE:
LEV I NUET , SMIL MED OG BAR NYD
KÆRLIGHEDEN OG NÆRHEDEN,
PRÆCIS SOM JERES BROR ELLER SØSTER GØR.

fortsættes ...

Se mere om søskendetema fra side 24...
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Jeg var opløftet
og lidt høj ...
Af professor, overlæge, dr.med. John Østergaard,
Center for Sjældne Sygdomme, Skejby

- da jeg tog hjem fra denne konference. Som jeg tidligere
har omtalt, er der en rigtig god stemning og et fantastisk
sammenhold blandt de deltagende forskere – og mødet i
London var ingen undtagelse. Jeg skal venligst henvise til
Carsten’s grundige beskrivelse af mødet og skal her blot
supplere med de forskningsmæssige højdepunkter set med
mine briller.

DEN 13. INTERNATIONALE
KONFERENCE OM NCL

BATTENS DISEASE
I LONDON

Af Carsten Munkholm

Hvert andet år afholdes der videnskabelig konference
for forskere, som arbejder med Spielmeyer-Vogts
sygdom. De forskere, der er kommet længst eller har de mest
interessante resultater, inviteres til at holde et kort foredrag
for de andre forskere eller til at vise deres resultater ved en
plakatudstilling, hvor der en gang i løbet af konferencen holdes
et mere uformelt oplæg.
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Formålet med konferencen er at skabe rammer for udveksling af
de vigtigste resultater inden for forskning. Der skelnes mellem
gentekniske/cellebiologiske oplæg, oplæg om sygdommens
mekanismer, oplæg om eksperimenterende forskning og
kliniske oplæg. Men det er også et formål at skabe bro mellem
biologer og læger.

I år blev der, for første gang parallelt med den videnskabelige
konference, holdt konference for forældre-organisationer.
Selvom det først og fremmest var en videnskabelig konference,
blev der ud over brobygning i mellem de forskellige fag der
arbejder inden for området, lagt vægt på at bygge bro til
forældre-organisationer.
Dette foregik ved at der hver aften var en timelang gennemgang
af dagens foredrag, hvor unge forskere forsøgte at forklare
interesserede forældre, hvad der var blevet talt om i dagens
løb. Desuden blev der lørdag eftermiddag holdt markedsplads,
hvor forskerne havde borde, hvor forældre kunne henvende sig
og få information fra forskerne.

Som beskrevet af Carsten så blev hjerteundersøgelsen
fantastisk modtaget, ikke kun i foredragssalen, men
også som en del af det store ”lobby-arbejde”, der også foregår
ved en sådan konference. Mange forskningsgrupper var
efterfølgende interesseret i at få yderligere oplysninger, og jeg
har korresponderet med andre efter jeg er kommet hjem. Jeg
fik herudover skabt kontakt til en amerikansk øjenlæge, der var
meget interesseret i at samarbejde om at forklare udviklingen
af grå og grøn stær hos unge med Spielmeyer-Vogt. Desuden
fik jeg aftalt at mødes med NCL-lægerne i Hamburg, der har en
næsten lige så stor gruppe af børn med Spielmeyer-Vogt, som
vi har her i Danmark.
En af de store gennembrud rent forskningsmæssigt var at
man mente, at nogle af de sygdomsfremkaldende mekanismer
man havde ved Batten Disease, også var gældende hos
personer, der udviklede f.eks. Alzheimer’s demens. Forskerne
ved demenssygdomme kunne således lære noget af os, og
da demens jo er en ”folkesygdom” kan man nu kan anvende
demenssygdomme generelt som et slags lokomotiv, således at
det faktisk er en win-win situation.

deltagelse fra andre lande ved de følgende projekter. I den
sammenhæng deltager jeg møde-planlægger til en konference
i USA i efteråret 2012/foråret 2013, der skal finde ud af, hvilke
sygdomsmarkører man skal anvende når man skal evaluere på,
hvorvidt en given medicin hjælper eller ej. Jeg skal især komme
med input i forhold til involvering af nervesystemet uden for
hjernen, herunder hjerte og blære, og skal også komme med
viden omkring de øjenmæssige forhold.
Der blev også talt om behandling ved de andre
former for NCL. Her ser en kombination af både
knoglemarvstransplantation og gen-terapi lovende ud, i hvert
fald når man taler om de anvendte dyremodeller. Dyrlæger
havde opdaget en gen-forandring hos en langhåret gravhund,
der havde kliniske manifestationer helt som man så det ved
NCL 2.
Man havde til denne konference gjort meget ud af at gøre den
mere klinisk relevant end de tidligere, og der var en del oplæg
omkring den helt nødvendige tværfaglige behandlingsindsats
ved NCL-sygdommene. Et gennemgående tema var hvor
nødvendigt og givtigt deltagelse i et forældre-foreningsarbejde
var.
Man er nu oppe på at have 14 former for NCL. Juvenile NCL
(Spielmeyer-Vogt) er overall den hyppigste efterfulgt af lateinfantile form (NCL 2) og infantile form (NCL 1).

Med hensyn til det behandlingsmæssige var det store
gennembrud i forhold til Spielmeyer-Vogt en opstart af
et medicinsk (tablet) behandlingsforsøg i USA.
Som beskrevet af Carsten kan kun amerikanerne deltage
i det første projekt, men man håber at kunne udvide med

9

10

Her er de fleste deltagere I konferencen foran en af bygningerne ved
The Royal Holloway, University of London, hvor konferencen fandt sted.

11

2012

DSVFS FORMÅL MED AT
DELTAGE I KONFERENCEN
Merete og Carsten med Andrea
West ansat i den engelske forening
BDFA – www.bdfa-uk.org.uk

Merete og Carsten med ægtefæller var på konferencen
for Dansk Spielmeyer-Vogtforening (NCL). Desuden
deltog Mette og Christian. John Østergaard var inviteret
til at holde et foredrag, hvor han gennemgik resultaterne
af sin hjerteundersøgelse. Danmark var altså rigt
repræsenteret.
Når vi deltager i en konference, skal vi gerne have noget ud af
det. Foreningen betaler for det og vi bruger vores ferie på det,
så det er vigtigt, at det ikke er spild af tid. Det vi gerne vil er, at
Høre og senere rapportere om forskningen og de
resultater forskerne kommer frem til
Møde forældre fra andre lande, knytte kontakter til dem
og udveksle erfaringer, viden og idéer med dem
Møde og lære af de professionelle, der i øvrigt er til stede
ved konferencen
Deltage i stiftelsen af den første internationale samling af
foreninger og organisationer der arbejder inden for SVområdet
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FORSKNING OG RESULTATER
Lad det være sagt med det
samme. Der er ikke udsigt til at
forskerne inden for kort tid finder
en kur, der kan kurere SpielmeyerVogts sygdom. Mette og Christian
talte med Mark Sands, en
forsker, der er helt fremme i den
eksperimenterende
forskning.
Han mener ikke der kommer en
kur i hans levetid og han er altså
45 – 50 år. Til gengæld er der
lovende områder, hvor forskning
kan føre til en forbedret livskvalitet
i kortere og længere perioder.

Selv om der blev gjort store
anstrengelser for at orientere
forældre, er der meget af
det som bliver sagt under
konferencen vi ikke forstår.
Mange detaljer (og en hel del
af overblikket) går tabt.
En af konferencens planlæggere
Ruth Williams skaber dog et
nyttigt perspektiv, som giver håb
for fremtiden, i sit indledende
foredrag. Hun fortæller om
Ruth E. Williams
udviklingen inden for feltet, fra
fra Evelina Childrens Hospital I London
hun startede for 20 år siden til i
dag: For 20 år siden vidste man
intet og man famlede rundt i
et mørkt lokale. I dag er man i
stand til at lokalisere genet, hvor defekterne på mange af NCL
sygdommene sidder, man er tæt på at forstå mekanismerne i
sygdommene, man stiller kvalificerede spørgsmål og man har
(få) svar.

Mark Sands, Washington
University School of
Medicine

Først på denne konference går det for alvor op for mig, at det
er forskellige ting, som er i stykker i cellerne i de forskellige
NCL sygdomme. I SV mangler et protein, hvilket medfører fejl
i cellemembranerne, som ikke kan gennembrydes. I JanskyBielschowsky mangler et enzym, der kan hjælpe lysosomet, i
cellen til at skille sig af med affald. Det betyder at noget som har
effekt på den ene sygdom ikke vil have det på den anden. Bl.a.
vil genterapi bedre kunne virke på JB end på SV – som det er
nu, fordi dette at celle-membranerne ikke kan gennembrydes
er en hindring for genterapi.

UDVALGTE OMRÅDER,
DER HAR VÆRET FOREDRAG OM
En af de mest interessante undersøgelser er fra Rochester i
USA, hvor man her i april starter et fase II forsøg med et middel
Cellsept, som måske kan forsinke symptomerne og udviklingen
af sygdommen. Desværre er der nogle kedelige bivirkninger,
bl.a. at immunforsvaret ødelægges. Der har været forespørgsler
fra forældre over hele verden om deltagelse i undersøgelsen.
Svaret har været, at det alene er amerikanske børn, som kan
deltage. Vi kommer nedenfor ind på, hvad et fase II forsøg
indebærer.
Et vigtigt område, der endnu ikke er i orden og som vil kunne
hjælpe forskerne, er en ensartet registrering af alle børn.
Hvis man måler eller ser på det samme samtidigt, og har data fra
tusinder af børn, vil man bedre kunne se effekter af behandling.
Det er imidlertid ikke ligetil, så det er godt at der under denne
konference blev planlagt et møde, hvor der skal aftales
standard for registreringer og udveksling af informationer.

Som nævnt ovenfor mangler
børnene
med
JanskyBielschowsky et enzym der
hjælper lysosomet i deres celler
med at slippe af med ”affaldet”
hvorved cellen derfor dør. En af
foredragsholderne forklarede, at
der er fundet et stof, som kan få
lysosomet til at slippe affaldet.
Dette
rejser
en
mængde
spørgsmål, og det er alt for
tidligt i forhold til at komme med
antagelser om, hvor og hvornår
der kommer nogle svar.

Forældre lytter til en ung forsker, som forklarer hvad
der har været talt om i løbet af dagen

Men det er et lovende område og
noget der skal forskes videre i.

David Pearce Fra Rochester,
hvis hold bl.a. arbejder på
at finde et enzym, som kan
få lysosomet til at slippe
”affaldet”. Der arbejdes
med mus
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En anden undersøgelse har været om forskellen på
sygdomsudviklingen mellem kønnene. Det lader til at
pigerne bliver syge lidt senere end drengene, men at de
senere – i 18 års alderen bliver dårligere end drengene.
Tambartun, der er for Norge, hvad Refsnæs er for Danmark,
havde det eneste oplæg, som ikke var lægeligt eller biologisk

ind til nu. Oplægget handlede om livslang læring og en lærebog
nordmændene har udviklet. Den udkommer i slutningen af
april. I første omgang kommer bogen på norsk, og her er det
forlaget som udgiver bogen, der har rettighederne til den. På
sigt vil en version, der er oversat til engelsk blive tilgængelig for
interesserede parter.

TESTNING AF MEDIKAMENTER
PÅ MENNESKER
Man inddeler forsøg, hvor
medikamenter testes på
mennesker i 3 faser:
Fase I forsøg: Midlet testes på ganske få personer. Det man
undersøger er, hvordan midlet reagerer med testpersonerne,
hvordan målinger ser ud og om der er nogle umiddelbare
uforudsete bivirkninger. Under fase 1 observeres og kontrolleres
testpersonerne meget grundigt og med en meget høj frekvens.
Fase II forsøg: Her undersøges om den tilsigtede virkning
er til stede. Under forsøget vil nogle testpersoner få midlet
og andre vil ikke få det. Ved fase 2 forsøg er der fortsat ret få
forsøgspersoner der er under ret intensiv kontrol. Både fase 1
og 2 forsøg er risikofyldte og myndighederne stiller store krav
til den information, deltagerne får inden og under forsøget.

Det mest interessante kliniske oplæg kom
dog fra John Østergård, som fortalte om sin
hjerteundersøgelse, og det den har medført. Det er
ikke blot fordi det er ”vores” John jeg skriver dette.
Flere videnskabsmænd gratulerede efter oplægget
John for dets relevans og betydning og forældre
syntes særligt godt om oplægget, fordi det kunne
forstås og fordi det viste at der faktisk er ting man
kan gøre, som forbedrer livskvaliteten for de unge
med SV.

Fase III forsøg: Her har man brug for mange testpersoner. Man
har en ret klar forestilling om midlets virkning og bivirkninger,
så nu skal det undersøges om resultater kan generaliseres.
Cellsept forsøget, som er beskrevet ovenfor er et fase 2 forsøg.
Over en periode på 8 uger skal deltagerne kontrolleres og
monitoreres 12 gange, herunder skal man møde frem til
Rochester, hvorfra forsøget ledes, 4 gange. Det er altså næsten
umuligt rent prakrisk for udlændinge at deltage i forsøget.
Udover det, vil de amerikanske myndigheder heller ikke tillade,
at personer, som ikke er amerikanere deltager. Derfor må vi
udlændinge se på fra afstand.

MØDET MED FORÆLDRE FRA ANDRE LANDE
Vi kender det fra vore egne træf: Det er meget udbytterigt at
tale med andre forældre. Man bliver klogere af at høre deres
erfaringer og bruge deres idéer. Erkendelsen af ikke at være
alene med vores store sorg, er vigtig og det er skønt at tale med
nogen der har det som os.
Vi taler om den måde vore børn bliver behandlet på, hvordan
myndigheder, skoler og institutioner ser på børnene og
hvordan livet udformer sig med børn som vore i hele verden. Vi
taler også om, hvilke behandlinger der måske kunne forbedre
børnenes liv.
”STOFFER” DER BLIVER TALT OM PÅ GANGENE
På denne konference kom vi til at tale om 2 stoffer. Mette
spørger en eftermiddag om vi har hørt om, Flurpitine, som hun
har Googlet sig frem til (flot detektivarbejde!). Vi har ikke hørt
om det, men det viser sig at det er beskrevet på en tidligere
konference, og på nettets leksika står, at det er et muligt middel
til behandling af SV. Vi taler med en tysk forælder Iris, hvis
datter døde i efteråret og spørger om hun kender Flurpitine.
Iris fortæller at hendes datter fik det. Iris fortæller videre at
andre tyske børn og unge med SV og de fleste amerikanere
får Flurpitine. Det skulle give en (kortvarig) forsinkelse i
udviklingen af sygdommen. Det giver selvfølgelig blod på
tanden, så vi spørger videre hos nogle af forskerne og lægerne,
bl.a. vor egen John. Det viser sig, at stoffet er undersøgt og det
har ingen bevislig virkning på sygdommen.
Taylor har fået Cellsept for nogle år siden (de kommende forsøg
er jo på SV-børn), men
hun får også Cystagon
– 17 kapsler om dagen,
som får hende til at lugte
forfærdeligt.
Sharon ved ikke om det
hjælper, men hun tør
ikke stoppe brugen. Jeg
kan ikke finde andre
erfaringer med Cystagon.

John Østergaard i samtale med Linda Tynes som bor i
Seattle i USA og har norske aner, hun og hendes mand
Reider har adopteret en pige med SV

Danske deltagere er til markedsplads, og det er viden om
forskning inden for SV området der ”handles” med

Søndag morgen sidder vi ved morgenmaden og taler med
Sharon King fra North Carolina. Hun viser os et billede af sin 13-årige
datter, Taylor, som har Jansky-Bielschowsky … altså 13-årige!
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UDVEKSLING AF IDÉER OG ERFARINGER
Efterhånden lærer man nogle forældre at kende, fordi vi mødes
i disse sammenhænge. Bl.a. kender vi efterhånden flere norske
familier: I London genså vi Svein, hvis søn Markus på 23 år,
stadig fisker i de norske elve. Det er ikke lang tid siden han selv
bandt fluer til at fiske med. Trine, som sidste år var med til vores
generalforsamling mødte vi også til konference. Hun har netop
fået udarbejdet en hel lille bog om sin datter Mari: ”Boken om
Mari … for deg som vill bli litt bedre kjent med henne”. Super,
for den er fyldt med inspiration for os der netop skal til at lave
noget lignende for Anna og Thorbjørn.

Fundraising
Vi taler selvfølgelig også med familier vi ikke kender
i forvejen. I London mødte vi selvfølgelig mange
englændere. Men der er forældre mange steder fra. Der
bliver udvekslet mange erfaringer, råd og idéer.
Vi taler om den måde børn bliver behandlet på i institutioner
og hvilke ressourcer familierne får stillet til rådighed (i de fleste
lande uden for Norden… intet eller meget lidt!).

Her er Svein med Tony Heffernan fra Irland

… og her er Trine med Iris og hendes datter Yvonne fra Tyskland

Dette gør, at man er meget aktiv med at skaffe private midler.
Der er ingen ende på opfindsomheden og det er i virkeligheden
nok dette område, jeg har tænkt mest over efter vi kom hjem.
Kan og bør vi gøre mere på dette område, hver for sig og i
foreningen?
Familien Richmond fra England har kort inden vi møder
dem på konferencen holdt en velgørenhedsfest for deres
søn Kyran. 140 helt almindelige mennesker deltog i festen og
samlede kr. 35.000,- ind ved at betale overpris for indgang, mad
og drikke samt ved at arrangere lotterier og betale for at danse
med flotte piger.

Fra Kyran Richmonds velgørenhedsfest (lånt på Facebook) det
Kyran i midten – www.kyranricmondfundraising.co.uk

fantastiske ferier, som er blevet udloddet eller auktioneret, så
Bee for Battens har tjent store summer… og det er blot lidt af
det der gøres.
Hver og en af de britiske, amerikanske, og øvrige familier har en
hjemmeside, hvor der på forsiden er en tydelig knap man kan
trykke på, hvis man vil støtte den enkelte familie eller en af de
organisationer, der arbejder inden for området.

YDERLIGERE INFORMATION FRA KONFERENCEN
Det har været en meget velplanlagt konference! Tusind tak
for det til de 4 i planlægningskomitéen (se nedenfor) og deres
hjælpere for at skabe rammerne, hvor vi kunne mødes, bygge
bro og lære. Også tak til alle de deltagere vi har mødt og som
har været fantastiske og imødekommende. Vi har lært noget og
vi har lært nye mennesker at kende.
Jonathan Cooper - Instituteof Psychiatry, King’s College,
London, UK
Sara Mole - University, College London, UK
Ruth Williams - Evelina, Children’s Hospital, Guy’s and St
Thomas NHS Foundation Trust, UK
Andrea West - Charity manager, Battens Disease Family
Association, BDFA, UK

16

En søgning på Google: Battens Disease fundraising, giver mere
1.600.000 hits og de første sider er i hvert fald til familier og
organisationer.

Konferencens officielle hjemmeside hedder: www.ncl2012.org,
her kan findes yderligere information om konferencen. Her er
information om deltagere, stedet og der er en bog med uddrag
af alle oplæg og foredrag.
Konferencen har også en hjemmeside på facebook:
http://www.facebook.com/#!/NCL2012,
her er der flere billeder osv.
Tony Heffernans bil vakte opsigt på konferencen – www.beeforbattens.com

Næste konference, som skal foregå i 2014 ligger i Argentina,
så det bliver nok lidt svært at sende en lige så stor dansk
delegation af sted, som denne gang. I 2016 skal konferencen
til USA.

Jeg er med på, at vi herhjemme er lidt blufærdige i forhold
til at ”tigge” penge og at der ikke er tradition for at give
penge til andet end Kræftens Bekæmpelse og nogle få andre
organisationer. Men efterhånden som det bliver mere og mere
vanskeligt for familierne herhjemme at få bevilget den hjælp,
der er brug for, kan det være, at vi skal forsøge at tage ved lære
på dette område.

TONY HEFFERNAN ARRANGERER HAPPENINGS, HVOR
DER TJENES PENGE TIL ORGANISATIONEN.
Eksempelvis har traktorer kørt 100-vis af kilometer baglæns.
Han har fået flyselskaber og store hotelkæder til at sponsorere
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Af Susan Fugger, pædagogisk konsulent for børn og unge
med SV sygdommen.

I januar måned 2012 havde jeg en samtale med Lasse
Batsberg og hans klassekammerater.
Jeg var forud for samtalen blevet kontaktet af Lasses forældre,
som havde et ønske om at Lasses klassekammerater blev
orienteret om Spielmeyer Vogt sygdommen. Lasse er bror til
Jeppe og Mia som har SV sygdommen.
Samtalen foregik på Tylstrup skole den 16. januar 2012
Jeg har bedt Lasses mor, Mette Bastberg, kort at beskrive
baggrunden for ønsket om denne samtale.
Hermed lidt om hvordan ideen opstod til at Susan skulle besøge
Lasses klasse og fortælle om Spielmeyer Vogt sygdommen.
Lasse havde i en periode haft det lidt svært i skolen med
”uheldige” sammenstød med både klassekammerater og lærer.
Når vi spurgte ind til hvad der var galt og om der var noget han
gik og tænkte på – evt. Jeppes og Mias sygdom – svarede han
nej. Det var ikke noget han kunne sætte ord på.
Jeppes lærer havde en samtale med en af Lasses
klassekammerater hvor denne nævnte, at det kunne da godt
være at Lasse havde søskende som var handicappede, men han
havde en bror som ikke kunne læse – og det var i hvert fald
heller ikke sjovt.
Vi snakkede om at det kunne være en ide at få én ind i klassen og
fortælle om Spielmeyer Vogt sygdommen, for at kammeraterne
bedre kunne forstå situationen og alvoren hjemme hos os. Det
syntes Lasse var en god ide – han ville bare ikke være der hvis
det var mig!
Det var vigtigt for mig at det var en person som havde
fagligheden på plads og en som Lasse havde tillid til – derfor
spurgte jeg Susan.
Indledning.
Jeg vil beskrive planlægningen og indholdet af samtalen, og
lidt af de tanker jeg gjorde mig i forholdet til at skulle fortælle
Lasses kammerater om SV sygdommen.
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‘‘

DET KAN VÆRE SVÆRT AT
VÆRE SØSKENDE TIL ET
BARN MED SV

Jeg har været så heldig at lære en dreng fra
jeres klasse at kende - og det er Lasse. Jeg
har lært ham at kende fordi jeg har et meget
specielt job - det er på den måde jeg har lært
Lasse og hans familie at kende.

Lasses mor

Lasses far

-rask bærer med gen

- rask bærer med gen

Jeg besluttede, at jeg ville skrive oplægget om sygdommen
i børnesprog. Jeg havde som udgangspunkt i mit oplæg
tankerne på Lasses ønsker for dagen, og samtidigt et håb om at
det skulle være en dag hvor han blev set og hørt.
Noget af det der lå mig på sinde, var at jeg forud for
samtalen fik talt med klasselæreren og PPR psykologen
- dels om rammerne for dagen, men også planlægningen
af hvordan rollefordeling skulle være. Aftalen blev, at jeg
talte med børnene, og at klasselæreren skulle være lyttende
sammen med børnene.
Psykologen fik en central rolle under mit oplæg ved at hun,
forud for samtalen, havde læst mit ”manuskript ”, så hun ved
spørgsmål til mig, kunne minde mig om hvis jeg glemte noget.
Jeg havde også en samtale med Lasse. Vi talte om det han synes
der var vigtigt jeg fik fortalt til hans klassekammerater.

Lasse ville gerne have jeg fortalte om:
• hvordan sygdommen udvikler sig
• at han var bærer af sygdommen
• hvorfor han nogle gange var ked af det, og vred i skolen
• at det kunne være svært at sige til sine forældre, når man
selv havde problemer, fordi de måske så blev kede af det
• og at Jeppe og Mia godt kunne have et godt liv selvom
de var syge

Jeg vedlægger hele mit oplæg som jeg skrev det. Oplægget
skal ses som det ”manuskript” der skulle hjælpe mig til at huske
alle de ting, Lasse havde ønsket der skulle fortælles. Selve
skriveprocessen var rigtig god, fordi den gav mig overskud til
på dagen, at være tilstede for Lasse og hans klassekammerater.
Det blev derfor en samtale med børnene, i stedet for et
”foredrag”.
Jeg vil til slut i indlægget beskrive nogle af de udsagn der kom
fra Lasse og hans kammerater.

JEG HEDDER SUSAN ...
Lasses bror
Nu skal i høre - der findes en sygdom der er så mærkelig
og speciel at næsten ingen kender den, den er faktisk
så speciel at man glemmer navnet på den, når man har
hørt det. Lasse har to søskende, Jeppe og Mia, de har den
sygdom som jeg vil fortælle jer om.
Lasse og jeg har talt sammen, og vi er blevet enige om, at I skal
have at vide hvordan den sygdom hans søskende har udvikler
sig Vi har også inviteret Elvira (PPR psykologen) med i dag. Hun
skal hjælpe mig med at huske på alle de ting, jeg skal have
fortalt jer i dag.
SYGDOMMEN
Sygdommen hedder Spielmeyer-Vogt sygdommen (skriver
på tavlen så børnene kan følge med, og jeg hele tiden i
fortællingen kan vende tilbage til det skrevne på tavlen).
Grunden til at den hedder sådan er at der var to tyske forskere
der beskrev sygdommen i 1906, og i Norge blev sygdommen
i 1826 beskrevet af en norsk læge som hedder Stengel, derfor
kan man nogle steder støde på at man kalder sygdommen
Stengel Vogts sygdom. For eksempel i USA benævnes
sygdommen som Battens Disease. Sygdommen findes i hele
verden. I Danmark kalder vi den for SV sygdommen

Sygdommen er så sjælden at der
kun for hver 63.000 fødsler fødes et barn
med den sygdom.

Lasse

rask uden gen

- rask bærer med gen

DER ER 24 BØRN I HELE DANMARK DER HAR
SYGDOMMEN.
Jeg vil fortælle jer om et eksempel på hvordan sygdommen
bliver givet videre fra forældrene til børnene via gener
Tegner diagrammet af sygdommen

Mor og far har samme sygdomsgen så kan man få et barn med
SV sygdommen,- de er bærere af sygdomsgenet MEN DE ER
IKKE SELV SYGE.
Genet er noget man har inden i sig, det er ikke noget man kan
se og mærke. Før man får et barn, ved man slet ikke at man har
det gen. Inddrager børnene og spørger om de ved hvad et gen er. Fortæller
kort om hvad et gen er. Tegner et diagram på tavlen som viser arveligheden i
sygdommen, og bruger Lasses familie som ”model”

Lasse er bærer af sygdommen, MEN HAN ER IKKE SYG.
Men det betyder, at når Lasse engang bliver rigtig forelsket
i en pige og gerne vil have børn med hende, så skal de have
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foretaget en blodprøve for at sikre sig at kæresten ikke har
sygdomsgenet- det gør man, så man er sikker på at man ikke
får et barn med SV sygdommen. Lasses lillebror, Morten, har
ikke sygdomsgenet

HVORDAN OPDAGER MAN SYGDOMMEN

bliver stille og kede af det- nogle tænker, at det er bedst at de
ikke fortæller deres forældre, hvis de har haft en dårlig dag i
skolen, eller hvis der er andre ting der driller.

godt og spændende liv selvom de er syge, (ture med støtterne,
Legoland, skiferie, sommerskole, sommerhusture, Jeppes
speciel elevationsseng).

De søskende jeg har talt med har fortalt mig, at grunden til at
de ikke gør det, er fordi de ikke vil gøre deres mor og far mere
kede af det end de er i forvejen.

Måske har I set det program i fjernsynet der hedder ”dagens
helte” . Der er en lille dreng som også har en meget sjælden
sygdom. Den sygdom han har gør, at man ikke bliver særlig
høj, og så ser man meget gammel ud, men man bliver ikke så
gammel. Han siger, at han har et godt liv, og at han nyder hver
en dag der er.

Beskriver sygdommen, og bruger tavlen til at tegne en nedad- gående kurve,
hvor det bliver tydeligt at livet er kortere end forventet

Kender I til at have det sådan?

•
•
•

HJEMMESITUATION.
Jeppe og Mia har bor i samme hus som deres forældre og
søskende, men det er i forlængelse af huset. Der er blevet
bygget en speciel tilbygning/lejlighed hvor Jeppe og Mia
bor. Grunden til at man har bygget det er, at de har mange
hjælpemidler såsom kørestole og lifte, som man kan blive båret
i når de ikke selv kan gå mere, og fordi de har brug for mere
fred og ro.

•
•
•
•
•
•

Ser dårligt
Bliver blind
Mister sin korttidshukommelse
(kan ikke huske hvad man lige har sagt)
Kan ikke gå
Kan ikke sige noget
Kan ikke spise selv
Kan ikke gå på toilettet selv
Kan slet ikke klare nogen ting selv, skal have hjælp til alt
Til allersidst dør man

I kan nok se at det går ned ad bakke, - (obs. eksempler på hvor
gammel man kan blive, ældste 34 år).

Mange forældre og søskende håber, at der måske kunne
findes en medicin som kan hjælpe på sygdommen- det
gør der desværre ikke endnu, men der er læger der forsker i sygdommen.
Jo længere ned ad kurven barnet kommer, vil der være forældre
der tænker, at det ville være det bedste for deres barn hvis det
døde- de tænker sådan, fordi de kan se at barnet er så sygt, og
fordi de ikke har mulighed for at gøre noget der kan helbrede
det, og nogle tænker, at det måske ville være det bedste, hvis
barnet fik fred.
Måske kender i nogle, en oldemor eller nogle andre hvor I har
hørt at jeres forældre sagde, ” det var nu også det bedste at han
/hun døde, når man alligevel ikke kunne gøre noget”
•
Sidder I og tænker på hvor Jeppe og Mia er henne i
deres sygdomsforløb ?
•
Inddrager Lasse, som kan hjælpe med at vise på det
tegnede diagram, hvor i sygdommen Jeppe og Mia er.

SØSKENDE- TANKER
Mange af de søskende jeg kommer hos i hele Jylland fortæller
mig at de tit har det rigtig svært.
De forskellige søskende jeg kender reagerer på vidt forskellige
måder- nogle bliver vrede og opfarende og skælder ud- andre
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Jeppe og Mia har også brug for meget tid til at blive passet på
og plejet, derfor er der nogle helt særlig udvalgte støtter der
kommer hjem til dem - de sover der også om natten. Det gør
de, fordi Jeppe og Mia også har brug for at blive passet på om
natten, og så fordi Lasses forældre skal sove, så de kan passe
deres arbejde, og have tid til Lasse og Morten.
Lasse inddrages og fortæller om de oplevelser han har med
støtterne- (de er søde og passer godt på Jeppe og Mia. Lasse
holder også øje med at støtterne passer godt på hans søskende)
HÅB, GLÆDE OG SAMMENHOLD
Fordi sygdommen er så sjælden, og meget få mennesker
kender den, så har forældrene fundet ud af at det er vigtigt
at man taler med andre forældre der også har et barn med SV
sygdommen.
Derfor har de lavet en forening hvor de mødes for at hjælpe
hinanden. De mødes på kryds og tværs af hele Danmark, og
jeg ved at Lasse og Morten, og de andre søskende til et SV barn
er med på et familietræf én gang om året, - så Lasse kender de
andre børn med SV sygdommen og deres søskende.
(Lasse fortæller om hvad de laver på familietræffet)
Jeg ved at familietræffet er noget der er godt at være med
til, fordi man er glad for at mødes med nogen der er i samme
situation som en selv. Jeg ved også at de taler meget om at man
skal huske sig selv på at have et godt liv, selvom det er svært når
man har et barn der er så sygt.
Måske tænker I om man kan have et godt liv når man er så syg
som Jeppe og Mia? Inddrager Lasse med de ting han har at sige
om de gode oplevelser.
Lasse har fortalt mig, at han synes, at både Jeppe og Mia har et

Det kunne vi andre
måske lære noget af
AFSLUTNING
Vi skal slutte nu - men jeg vil gerne have at I hver især fortæller
om én ting I er kommet til at tænke på i dag.

havde hørt hans kammerater havde sagt til ham. Lasse svarede,
at de alle sammen havde sagt, at det var fantastisk at han
kunne være så glad. Lasse sagde også, at det var godt at hans
klassekammerater nu vidste, hvorfor han nogen gange havde
det ”træls”.
Klasselæreren og psykologen sagde også at det havde været
en fin dag fordi de selv og klassekammeraterne nu kendte til
noget af det, Lasse gik og tumlede med.
Jeg sluttede af med at sige til børnene, at det havde været godt
at møde dem og lytte til de historier de havde at fortælle. Jeg
mindede børnene om, at der altid er en voksen der vil lytte til
en hvis man er ked af det.
Cirka en uge efter have jeg en kort samtale
med klasselæreren, og Lasse.
Lasse sagde til mig, at alt det han havde ønsket der skulle siges
var blevet sagt. Klasselæreren gav udtryk for at det havde været
en god dag, som samtidig havde åbnet op for at børnene nu
havde en anden og vigtig viden om hinanden.

Klasselæren og psykologen fortæller også.
Lasse er den sidste der skal spørges, så han hører hvad hans
kammerater siger til ham. Og Lasse, hvis der er noget vi ikke
har nået at få sagt i dag, er det så ok. at dine klassekammerater
spørger dig?
OPSAMLING PÅ DAGEN
Lasses klassekammerater var gode til at lytte, og de deltog alle
aktivt med at fortælle historier fra deres liv. Det var tydeligt, at
emnet satte dem i kontakt med deres egne historier, tanker og
følelser. Børnenes historier var meget bevægende, de berørte
alt fra sygdom, til det at være ked af det og ikke kunne lide at
fortælle deres forældre, når de var kede af det.
Jeg interviewede børnene når de rakte hånden op for enten at
spørge, eller for at fortælle om deres historier.
Lasse var god til at fortælle om de tanker som han går og gør
sig. Han voksede af at være i centrum, og af at han endelig
kunne fortælle sine kammerater om sine søskendes sygdom.
Jeg oplevede en meget fortrolig og tryg stemning, hvor alle
børn fik sagt noget.
Jeg spurgte børnene hver især hvad de
tog med sig fra dagen.
Børnene svarede, at det var godt at vide hvad Lasses søskende
fejlede. Og alle uden undtagelse svarede også - at det var
fantastisk at Lasse kunne være så glad, når han havde så
alvorlig en sygdom inde på livet. Jeg spurgte Lasse hvad han
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Anbefalet læsning:

Foreningen informerer:

Lej Lærkereden på
Djursland - hele året

Stadig Alice
AF LISA GENOVA
Stadig Alice er værd at læse eller høre som lydbog. Jeg synes,
at man kan bruge historien, når man har et barn med SV. Alice
får som halvtredsårig konstateret Alzheimer. Bogen handler
om Alices tanker derefter og om den kærlighed og varme hun
oplever samtidig med angsten for at miste sig selv. Den handler
om livskvalitet og tabene som sygdommen medfører.

LANDSINDSAMLING TIL SV-FORENINGEN

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.

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
					

Du er
ikke alene

På forhånd tak!

AF CHRIS MCDONALD

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

Tag og læs den. Om det sværeste år i Chris MacDonalds (f. 1973)
liv, hvor han må sige farvel til sin far, som får konstateret kræft
og dør. Endvidere tilbageblik på barndommen og ungdommen,
rejsen til Danmark, turen tværs over Amerika på cykel samt
fortællinger om nederlag og sejre og om at værdsætte og
udforske livet. Man bliver rørt og underholdt og oven i købet
klogere på livet.

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.
Kære alle frimærkesamlere.
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
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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
150
300

KOLOFON Spielmeyer-Vogt Foreningens medlemsblad
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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”
juni nummeret 15. april 2013

Sommerskole uge 25, 2013

Deadline for indlevering af
materiale til ”Hurra for Livet”
15. september 2013

Norgestur uge 11 2013
Forårstræf og
General-forsamling
26.-28. april 2013

”Hurra for livet”
udkommer i juli 2012
Familietræf
23.-25. april 2013

Legoland
19.-22. september 2013
Efterårstræf og Forældrekursus SynsCenter Refsnæs
1.-3. november 2013
”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 2012 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
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