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Formandens klumme:

LIVET LEVES FORLÆNS 

- MEN FORSTÅS BAGLÆNS
                                                                                                          Søren Kierkegaard

Kunne man have undgået dumme konflikter og spildte 

kræfter, hvis man havde vidst det, man ved som 50-årig – 

allerede da man var i teenageårene? Måske, men der er også 

rigtig mange erfaringer, man må gøre selv.

Hvordan undgår man, at livet ’pakker’ sig om ens krop som et 

smertefuldt tæppe, hvor alle tanker kredser om det, man IKKE 

fik, det, man manglede eller det, der blev taget bort?

Vi har kun dette ene liv, (indtil andet er bevist). Hvordan gør 

vi hver dag til en glæde. får de udfordringer, vi behøver for at 

kunne mærke vores puls, får elsket nok, følt nok, smagt nok af 

alt det, livet kan tilbyde?

Ulykkelig, ja det vil du opleve at være jævnligt hele dit liv – 

men det bør være kortvarigt hver gang. Du har styrker, du ikke 

kan forestille dig – muligheder helt udenfor din fatteevne. Dit 

potentiale er ubegrænset, og hele vejen gennem livet vil det 

folde sig ud, hvis du forbliver åben, positiv og tro mod dine 

værdier.

Med disse ord ønskes I alle en rigtig dejlig sommer.

Merete

TAK TIL SINNE

Vi sir’ tak til Sinne, som stopper som redatør på bladet:

Sinne Hansen har valgt at træde ud af SV bestyrelsen 

og overlade opgaven som bladets redaktør til Marianne 

Gellert, som trådte ind i bestyrelsen igen i 2012. 

Sinne har med stort engagement varetaget 

redaktøropgaven på bladet ”Hurra for livet”, hvor hun 

bl.a. har været med til at udvikle bladet til det flotte 

design, som det har dag!  

En kæmpe stor tak 

til dig Sinne - for din 

enorme indsats – også 

tak fordi du har lovet, 

at du fortsat vil bistå 

med indlæg og kritisk 

læsning.
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Jesper sov stille ind onsdag 
d. 19 juni, omgivet af mor, far 
og hans 2 storesøstre Camilla 
og Louise, samt farbror Henrik 
og svoger Anders.

Mindeord for Jesper Raun:

D. 12 juni fyldte Jesper 25 år, og det var 25 gode år med 
gåpåmod, livskvalitet og livsglæde. 

Allerede da Jesper var ganske lille, var der fart over feltet. På 

trods af sit synshandicap insisterede han blandt andet på selv 

at gå i skole, og spillede både fodbold og ishockey. En modig 

lille knægt.

Jesper var meget glad for dinosaurusser, Ninja Turtles, Power 

Rangers og actionfigurer generelt. Han kunne sidde og mærke 

på sine figurer i timevis, og fortælle hvilke der var gode og 

onde.

Han var desuden meget glad for disneyfilm, især Aladdin, 

som han også selv optrådte med et par gange som Genie. Selv 

i de sidste år kunne Disneyfilm snildt få det gode humør frem.

En anden af Jespers store interesser var musik, jo højere 

jo bedre! Han havde mange rockstunder med sin far med 

anlægget skruet op på max. Han var flere gange om året på 

festival med sine støtter, og det var ikke til at tage fejl af hans 

glæde ved musikken. Hans yndlingskunstnere var blandt andre 

Kim Larsen og Shubidua. 

Jesper var meget glad for at komme i Snoezelhuset og i 

svømmehallen. Han var noget af en vandhund, og det var 

noget vi brugte meget tid på.

En evig kilde til glæde var mad! Fars frikadeller var en favorit, 

og en soft-ice kunne han næsten altid klemme ned uanset 

hvad. Jesper var også glad for slik, især lakridspiber. Det var 

skønt at se, hvor meget han nød at spise.

Jesper var en rigtig frækkert, der elskede at prutte, bøvse og 

lave sjov. Han har brugt mange timer på at drille sine støtter, 

familien og sine lærere. Jesper var for det meste nem at være 

sammen med, han var god til at gøre det hyggeligt, og havde en 

tydelig ro omkring sin person. Hans humor skinnede ligeledes 

igennem til det sidste, og han fik tit os allesammen til at grine.

Kært barn har mange navne, og ingen ligeså mange kælenavne 

som Jesper Raun. Vi kaldte ham Jever, Bæver, Hr. Raun, Jev, 

Bøllefrø, og han reagerede på det hele med et smil. 

Jesper havde en aflastningsfamilie, Lise og John, som han 
kom hos hver anden weekend gennem mange år. Jesper 

var glad og tryg ved familien, og de lavede en masse dejlige 

ting med ham. 

I den sidste tid var Jesper omgivet af en masse kærlighed fra 

mennesker som han gennem sit liv har berørt. Han havde et lyst 

sind, var altid glad, og af den grund kunne man slet ikke lade 

være med at holde af ham. Han havde en evne til at lukke folk 

ind, og var en meget kærlig dreng. På trods af mange skiftende 

mennesker i hans liv har han altid været meget tillidsfuld og 

åben.

SV-sygdommen er utrolig meningsløs, men Jespers liv var 
alt andet. Hans humør, charme og kærlighed var en gave som 

berørte utroligt mange mennesker. Vi er taknemmelige for den 

tid vi fik ved Jespers side, og alt det han lærte os. Han har lært 

os alle det vigtigste, nemlig at 

leve i nuet, og ikke tage livet 

for givet. Vi skal sætte pris på 

livet!!

Jespers liv sluttede fredfyldt, 

som vi alle havde ønsket. 

Jesper gav efter for syg-

dommen efter 2 måneder. 

Både familie og støtter fik 

mulighed for at tage afsked, 

og det betyder utrolig meget 

for os, at vi fik lov til at være 

tæt på ham den sidste tid.

De sidste dage var hårde ved 

dig, så vi sætter pris på, at det 

gik hurtigt, så du nu har fået 

fred. Nu kan du se verden igen, 

og vi er sikre på, at du er et 

bedre sted. Du vil for evigt stå 

os nær, og vi vil aldrig glemme 

dig.

På vegne af Jespers støtter

Ivan, Lina og Anne

Mit navn er Jesper Raun, 
og jeg er bar’ for sej. 
Jeg er en lækker fyr, lige 
noget for dig!
Jeg synger hele dagen lang, 
en Shubidua-Larsen sang. 
For de er bare mægtig go’e, 
det kan du altså lige tro!

(Melodi: Jeg har en rokketand...)
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SAREPTA - IT TIL SV 
Hvad er Sarepta? 

Det spørgsmål får jeg ofte stillet, når jeg nævner, at jeg 
i mange år har været landets eneste konsulent i dette 
program henvendt specielt til SV-brugere.  

Kort fortalt kommer programmet fra det svenske firma 

SPRIDA, som har udviklet det. Sarepta gør brugeren i stand 

til at styre en computer med 5 knapper, endda helt ned til 2 

knapper, hvis brugeren ikke evner at holde styr på 5 knapper. 

Programmets vigtigste funktion er at være et eksternt lager 

eller hukommelse for SV børn/unge. En hukommelse, som bl.a. 

kan huske livshistorien i takt med at SV-syndromet hindrer det 

unge menneske i selv at fortælle eller tilkendegive ønsker.

Sarepta er et lukket miljø på en Windows-computer, som kan 

bruges til tekster, lyd, video, billeder og meget andet. Man kan 

gemme, genfinde og genopleve de tanker eller minder man 

ellers ville have svært ved at udtrykke senere i forløbet og man 

kan dele det med familie, venner og personale.

Selve hastigheden på computeren er ikke særlig vigtig, 
da Sarepta ikke kræver høj hastighed. 
Dog skal man være opmærksom på, at hastigheden spiller en 

vigtig rolle, hvis man skal redigere billeder eller video ofte. 

De vigtigste krav til de personer, som skal lære at bruge 

programmet, er tålmodighed og lysten til at prøve ting af. De 

fleste kender til Windows styresystemet og kan man gå på 

nettet eller skrive i Word, er man allerede godt på vej. Sarepta 

har gennemgået en række udviklingsfaser, og er blevet meget 

brugervenligt i de nyere udgaver af systemet.

fortsættes ...

Ved - Thomas Lund, støtte og freelance IT-konsulent

Kravet til SV-børn og unge er noget anderledes. Jo 
tidligere man får lært programmet, jo bedre sidder det 

fast og bliver så nemt som at betjene sin CD-afspiller eller 

sit TV. Også her kræver det tålmodighed og ofte også en 

god portion humor. Kan man gøre det sjovt i starten at lære 

brugen af programmet, kan man få SV-brugeren til at ønske 

mere indhold og selv deltage i udformingen af netop deres 

personlige system.

Jeg ser Sarepta som et værktøj på linie med CD-ord 
til ordblinde eller Word til folk der skriver tekster på 
uddannelse, på jobbet eller festsange i hjemmet. 
Jeg håber en dag Sarepta bliver en standard pakke, som alle 

fremtidige SV-brugere får til brug hjemme, på skolen eller 

hvor man ellers måtte færdes. Der er ikke mange brugere af 

programmet i Danmark endnu, men jeg ser store muligheder i 

fremtiden… Prøv det!

NÅR JEG AFHOLDER 

KURSER I SAREPTA-PROGRAMMET, 

ER DER NOGLE SIMPLE KRAV TIL 

SELVE DET TEKNISKE UDSTYR:

•  Computeren skal køre med Windows, 
da Sarepta ikke fungerer under andre 
styresystemer. 

•  Jo mere plads på harddisken jo bedre, 
da lyd og video kan fylde en hel del.

•  Skal systemet fungere på en bærbar, 
så vælg en let model,  der kan holde 
strøm længe.

•  Et par gode hovedtelefoner er vigtige.

v/Thomas Lund, støtte og 
freelance IT-konsulent

Serepta bruger let forståelige symboler for de mange funktioner, 
som er enkle at finde rundt i.
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Hvis computeren anvendes i forbindelse med 
undervisning: 
Som en følge af sektoransvarsprincippet skal en computer 

altid søges i den sammenhæng – skole eller social – som den 

anvendes i, dvs. hvis barnet går i skole er det i skoleregiet der 

skal ansøges – også hvis computeren skal bruges derhjemme 

til lektielæsning o.l. 

Hvis der er tale om unge der har afsluttet skolegangen:
Skal der søges hjælp i den kommunale socialforvaltning, 

dvs. efter servicelovens bestemmelser om hjælpemidler og 

forbrugsgoder. 

I forbindelse med Sarepta- programmet vil det være aktuelt 

at se på Servicelovens muligheder for at yde hjælp til 

anskaffelse af dels en computer, dels anskaffelse af Sarepta 

programmet og special- tastatur/knapper.  Der skal søges efter 

bestemmelserne i servicelovens §§ 112 g 113. 

Herefter følger så stillingtagen i kommunen hvorvidt 

man vurderer, at der er tale om et hjælpemiddel eller et 

forbrugsgode.  

I servicelovens § 112 og § 113 skelnes mellem hhv. 

hjælpemidler, som kan bevilges med den fulde anskaffelses-

udgift, og forbrugsgoder, som kan bevilges med enten 5o 

% eller 100 %. En forudsætning er at ansøger er omfattet af 

målgruppen, dvs. at hjælpemidlet i væsentlig grad afhjælper 

følgerne af den nedsatte kommunikationsevne.  

ANSØGNING OM EN COMPUTER.
Når der søges om en computer, vil kommunen altid skulle 

forholde sig til spørgsmålet om hvorvidt computeren er at 

betragte som et 

• hjælpemiddel

• et almindeligt forbrugsgode, som normalt indgår i  

      sædvanligt indbo (her kan ikke ydes hjælp)

• et forbrugsgode hvor det vurderes at betingelserne 

      i § 112 stk. 1. (om hjælpemidler) er opfyldt (50 % af

      udgiften kan dækkes)

• eller et forbrugsgode som udelukkende fungerer som et 

hjælpemiddel til at afhjælpe den nedsatte funktionsevne (100 

% af udgiften dækkes).

Det vil være den sidstnævnte ”pind” der skal argumenteres for 

i ansøgningen til et SV- barn. 

Her vil det være relevant at henvise til bekendtgørelse nr. 1432 

af 23. december 2012 – hvor det bl. a. fremgår af § 20 stk. 3 

”Hvis forbrugsgodet på grund af den nedsatte funktionsevne 

udelukkende fungerer som et hjælpemiddel, således at 

ansøgeren ikke kan benytte produktet efter sit formål som 

forbrugsgode, omfatter hjælpen den fulde anskaffelsespris ...” 

Dette er et beskyttet program, som 
Anna i stor udstrækning selv kan betjene.  
Anna går i en ungdomsklub efter skoletid og her benytter hun 

sin computer jævnligt. Hun sætter selv stik til høretelefoner og 

knaptastaturet i computeren og lægger de 5 forskelligfarvede 

knapper på deres rette plads.  

ANNA HAR SIN EGEN 
BÆRBARE COMPUTER, 
SOM INDEHOLDER 
PROGRAMMET 

SAREPTA

Om hjælpemidler og informationsteknologiske 
hjælpemidler – her computere, software eller 
specielle tastaturer (knapper).  

Anna bliver i sine høretelefoner guidet af en selvvalgt stemme, 

der er indkodet i Sarepta programmet, så hun ved, hvornår 

hun kan gå videre til næste skridt på vejen, når hun bruger sin 

computer. 

At Anna har sin helt egen computer, som hun selv kan 

betjene, har stor betydning for hende, da hun herved kan 

opnå en følelse af at arbejde selvstændigt uden at skulle være 

afhængig af andres hjælp. Hun er meget glad for sin computer 

og hun føler sig sikker og tryg i brugen af den og hun giver 

ligeledes udtryk for en hvis stolthed ved brugen af sin helt 

egen computer.

I klubben bruger Anna sin computer til at 
høre musik på og se film på. 
Det er en rar måde for Anna at slappe lidt af for sig selv og få 

lidt ro på efter en lang dag i skolen. Anna er utrolig glad for 

musik og sang og nyder at kunne hygge sig med lige præcis 

den musik hun selv vælger uden at skulle involvere andre.  

v/Anne Hamann

fortsættes ...

Anna arbejder med Sarepta

Anna finder musik på sin computer
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ANSØGNING OM PROGRAMMER OG 
SPECIELLE TASTATUR:
Kan søges som informationsteknologiske hjælpemidler jf. § 

112 i serviceloven. 

Der er tale om særlige hjælpemidler bestående af produkter, 

der er fremstillet specielt med henblik på at afhjælpe et 

kommunikationshandicap her f.eks.  

• specielle tastaturer o.l.

• software 

Som det fremgår, er der under alle omstændigheder tale om 

en vurdering – som foretages i kommunen – i samråd med et 

kommunikationscenter eller lign.  

Ansøgning om kurser til personalet omkring 
barnet eller den unge. 
Hvis der er tale om et skolebarn er det, som nævnt ovenfor, 

et anliggende for skole/forvaltningen at varetage udgifterne i 

forbindelse med kursusdeltagelse fra skolens personale. 

Kursusdeltagelse for andre støttepersoner omkring et barn, vil 

oftest blive bevilget som en merudgift jf. § 41 i serviceloven.

Når der er tale om kursusdeltagelse for personer i et 

støttekorps omkring en ung voksen, vil der i nogle tilfælde 

være taget højde for kursusdeltagelse i den generelle aftale 

omkring driften af støttekorpset. Hvis dette ikke er tilfældet, 

anbefaler vi fra SV- Teamet at der tages en ny forhandling 

omkring driften af støttekorpset med henblik på at der tages 

højde for kurser til personalet.  

Som det fremgår, har jeg ikke redegjort 

detaljeret for de ret omfattende 

lovområder som gælder for disse 

hjælpemidler – men jeg vil henvise til 

DUKH’s hjemmeside, hvis man vil have 

mere uddybende forklaringer: www.

DUKH.dk

Helt overordnet er det vigtigt at 

understrege at kommunen skal 

undersøge, udrede og sagsbehandle Anne Hamann

Rasmus har fået Sarepta på sin computer….
v/ Svkonsulent Janne Trebbien

Rasmus har tidligere haft en computer med 5 nul-et kontakter i Sareptas 
barndom, da programmet hed Struktur. 

Han har derfor erfaringen med sig og brugen af disse er lagret på hans 

langtidshukommelse. Samtidig spiller Rasmus stadig Playstation og er i stand til 

at anvende et joystick. 

Han vil være i stand til at trykke på knapperne og v.h.a. af gentagelse og guidning 

kunne navigere rundt i programmet.

Hos Rasmus var det ønsket, at give Rasmus mulighed for at kommunikere sine 

ønsker ud og derved højne hans livskvalitet. 

Alle omkring Rasmus har en meget vigtig rolle i forhold til anvendelsen af Sarepta, 

da det er en forudsætning, at man har kendskab til hvordan man guider og hjælper 

Rasmus i gang, samt vigtigheden af at alle lærer, hvorledes programmet anvendes, 

samt at man fortsat indsamler dokumentation, optager lyd og film fra Rasmus` 

dagligdag. 

Støttepersoner og familie kan tage udgangspunkt i Rasmus bog og den dyrebare 

viden, der er at finde i Sarepta, og kan digte videre på historier om Rasmus med 

humor og med anvendelse af for ham velkendte ord og vendinger.

Børn og unge med SV sygdommen bliver aldrig trætte af at høre historier om sig  

selv, og få gentaget favorit musiknumre og gamle film.

BRUGEN AF SAREPTA GIVER MULIGHEDEN FOR:

•  at kunne træffe selvstændige valg, og derved have indflydelse på eget liv.

•  at kunne kommunikere med sine omgivelser også med nye støttepersoner, 

som den unge ikke altid har kendt

•  at få muligheden for at fortælle om sig selv, sine interesser og sin historie.

•  at ”vække” den unges nærværelse og tilstedeværelse i nuet samt stimulere 

langtidshukommelsen.

•  at give livskvalitet, når hørelsen er den eneste tilbageblevne sans, ved at lade 

den unge lytte til gamle optagelser med velkendte lyde og stemmer  

og derved skabe en rar stemning

 

fortsættes ...

Rasmus dybt koncentreret under oplæsning af 
hans yndlingsvåben

vedrørende de behov der er – også på området for 

hjælpemidler. 

Og så vil jeg opfordre til at forældre og andre tager kontakt til 

os i SV- Teamet med de spørgsmål der måtte melde sig.   

På Synscenter Refsnæs er vi p.t. i dialog med den svenske 

pendant til Synscenter Refsnæs, Sprida, om at købe Sarepta- 

programmet. Vi satser på, at det lykkes at få Sarepta til 

Danmark, dvs. at programmet får sin danske base på Refsnæs, 

og at der bliver lavet en dansk version af Sarepta, ligesom det 

er ambitionen at der etableres Sarepta- kurser på Refsnæs.  
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Tea beskriver, 
hvordan Sarapta er 
blevet implementeret 
hos Rasmus

Rasmus støtteteam blev præsenteret for programmet Sarepta 

af Janne Trebien og hendes svenske kollega Stig Åke. 

Janne arrangerede,  at Stig Åke kom med på et super-

visionsmøde for at meddele sine oplevelser om svenske SV 

børns brug af programmet. Her fortalte han, at fordelen klart 

er, at SV børnene og de unge et langt stykke hen af vejen selv 

kan manøvrere rundt i programmet. Stig Åke anbefalede os 

at bruge Sarepta til at organisere de mange, mange gigabites 

dokumentation, der gennem tiderne er blevet indsamlet over 

Rasmus liv og han understregede, at vi skulle vænne os til at 

bruge programmet dagligt. 

Rasmus’s team ansøgte herefter Svendborg kommune om en 

computer, som kan understøtte brugen af programmet og et 

Sareptakursus for personalet. Vi fik på denne måde mulighed for 

at invitere Thomas Lund til at give et dagskursus i programmets 

opbygning og muligheder. 

THOMAS LAVEDE UD FRA TEAMETS ØNSKER EN 
OPSÆTNING MED FØLGENDE EMNER: 

•  Mine venner og familie, 

•  Mine interesser, 

•  Fis og ballade

•  Jeg vil gerne 

Sidstnævnte emne er et forsøg på at give Rasmus mulighed for 

at kommunikere direkte med sine støtter ved fx at sige ”Jeg vil 

gerne have noget at drikke” eller ”se en film” eller bare have ro” 

eller lignende.

Efterfølgende har Janne afholdt supervision for støtteteamet, 

hvori Rasmus’s familie deltog. Formålet var at indkredse 

essensen af Rasmus’s liv. 

Her koncentrerede vi os om:

•  Hvad der giver mening at høre om for Rasmus? 

•  Hvilke historier om sine venner og sin familie har Rasmus 

fortalt om igennem tiden? 

•  Hvilke interesser har Rasmus? 

Alle bidrog til en hastigt voksende bunke af post-it´s, med 

udsagn og historier, som blev organiseret på familiens 

terrassedør efter temaer. 

Næste skridt var at skrive data ind i Sarepta, hvorfor støtterne 

begyndt at organisere de forskellige tematiserede historier 

ved at skrive dem ind på computeren efter den struktur, som 

Thomas har sat programmet op efter. Dermed var der så småt 

skabt et solidt fundament for Rasmus brug af Sarepta. 

Ind imellem sker det, at Rasmus forældre kommer med 
noter om en skiferie eller andet, de lige er kommet i tanke 

om, som også bør skrives ind. Det er således en proces, der 

aldrig slutter. Der er hele tiden mulighed for tilføjelser og 

forgreninger af de emner, som vi nu har beskrevet. Teamet har 

forsøgt at skrive i et let og forståeligt sprog. Der bruges korte 

sætninger og mange af Rasmus foretrukne vendinger. 

For år tilbage brugte Rasmus jævnligt programmet Struktur, 

som Sarepta er en videreudvikling af. Rasmus har derfor været 

fortrolig med panelet med de 5 knapper og den lidt særegne 

lyd af kunstig computer-oplæsning. Men det er lang tid siden 

og der er derfor brug for en langsom tilvænning igen. 

Indtil videre har Rasmus kun een knap på panelet, den 
grønne, som får computeren til at læse en sætning op. 
Hver gang han trykker, læses der videre og det er tydeligt 

at se, at Rasmus lytter intenst og ved, at det er ham, der er 

igangsætteren af oplæsningen. Han griner af de sjove historier 

krydret med egne lydoptagelser og det er især et afsnit som får 

det store smil frem, det handler om Rasmus store interesse for  

”våben”. Her nævnes en hel række af mange forskellige våben 

Tea og Rasmus arbejder med Sarepta 

Med Serepta er det muligt at samle og liste sin foretrukne musik, så det er let at 
finde hver gang.

De kære velkendte historier, er lette at, finde frem, gemme og lytte til gang på gang. 

Billeder kan også findes, oploades og gemmes, det kunne være familiens ene kat Tulle ......

og hvilken dreng ville ikke glæde sig over ordene: ”Bazooka, 

håndgranat og maskinpistol”?

Når Rasmus får besøg af et familiemedlem, kan han via Sarepta 

fortælle om dagens aktiviteter eller de kan sammen genopleve 

gode minder. Foruden at give Rasmus adgang til at huske og 

dele en masse gode minder, tænker vi, at Sarepta vil være 

en kæmpe hjælp for nyansatte, der intet kender til Rasmus 

fortid. Med Sarepta kan Rasmus rent faktisk selv fortælle og 

delagtiggøre andre om sit liv og interesser og vi sikrer, at det 

sker på en værdig måde. 

fortsættes ...

OPSUMMERENDE KOMMER 
FØLGENDE GODE RÅD:

Hold det enkelt; alle bidrager på sit eget niveau – alle 

positive bidrag er gode for Rasmus uanset kvalitet eller 

kreativitet

Alle støtter skal bruge Sarepta sammen med Rasmus som 

en naturlig aktivitet i hverdagslivet. Det kræver, at alle skal 

oplæres i at kunne anvende programmet, dvs. skal som 

minimum kunne åbne en mappe ud fra Rasmus` ønske.

SAREPTA SKAL VÆRE ET FAST PUNKT PÅ 
PERSONALEMØDERNE OG MØDER MED FAMILIEN:

•  hvordan vil vi formidle det vi oplever sammen med 

Rasmus eller fortæller om hans barndom osv.

•  hvordan kommer det vi fortæller/Rasmus oplever 

ind i Sarepta; Der bør udpeges en ansvarlig person 

og det er vigtigt at definere ansvarsområder og 

opgavefordeling i personalegruppen; som f.eks. er det 

aften – og nattevagten, der lægger billeder og tekster 

ind i systemet. Hvem sørger for at systemet kører og 

opdateres mm.

Der skal være et sted, hvor man kan lægge sine gode ideer 

og fortællinger, så alle kan bidrage, når det lige falder 

naturligt ind i hverdagen, så kan familie og andre som 

kender Rasmus godt også bidrage med de gode historier 

fra barndom, ungdom og nutiden. Hos Rasmus bruger en 

magnet opslagstavle, hvor man kan hænge sine post it 

med små tekster 
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SAREPTA 
et kommunikations – og 
multimedieværktøj til 
brug i hverdagen
Af Carsten Munkholm 

En kort introduktion til Sarepta
Sarepta er et computerstyringsprogram i 2 niveauer.

På det første niveau lægger voksne… lærere, pædagoger, 

forældre mv. filer (tekster, musik, lydfiler, billeder, filmstumper) 

ind i programmet. Jeg tænker at nogle af børnene vil kunne 

medvirke i dette arbejde, at det kan være en aktivitet i sig selv. 

På dette første niveau er det vigtigt at tænke en meget enkel 

og overskuelig filstruktur ind, fordi det er tanken, at barnet 

eller den unge selv skal kunne lede de relevante filer frem 

på et senere tidspunkt ……og det er, hvad der foregår på 

computerstyringsprogrammets andet niveau.

På det andet niveau styrer barnet eller den unge med 5 knapper 

rundt i sin filstruktur. Det vigtige er, at barnet selv har adgang til 

og kan finde sine filer.

Vi skal derfor tænke os godt om og tage udgangspunkt i hvert 

barns interesser, når vi danner filstrukturen. Barnets håndtering 

af strukturen skal indøves og indarbejdes så den ligger på 

ryggraden, derfor skal der ret hurtig findes en endelig struktur 

at arbejde efter.

Et eksempel: I øverste lag er der 5 valgmuligheder: Mig 
selv – skolen/klubben – film – musik – historier.

Under hvert af disse punkter ligger så yderligere nogle valg. 

Under ”mig selv” f.eks.:

•  Mine interesser – filer om indholdet i interesserne og barnets 

indfaldsvinkel/viden.

•  Ferier og træf – med billeder, hvor der skal tekst eller musik 

til hvert billede

•  Familie – et billede af hvert familiemedlem, som fortæller 

lidt om sig selv.

For at understrege hvor vigtigt det er, at der er en overskuelig 

filstruktur, skal I vide at Thorbjørn har over 1000 musiknumre 

liggende under Sarepta og forestil jer 200 skoledage, 3 til 4 

ferier og træf om året i 10 år osv. Der kommer til at ligge rigtigt 

meget på computeren, som styres gennem Sarepta.

Til gengæld kan Sarepta, og den struktur vi lægger ned over 

vore børns computer, rigtigt mange ting. Det bliver vore børns 

eksterne hukommelse, når de lige hører billederne fra en tur 

i zoo for mange år siden, når de kommer til at huske en lærer 

fra 4. klasse ved at høre et klip fra skolen eller de bliver mindet 

om, hvordan det er med en eller anden interesse. For nye 

professionelle omkring vore børn (og dem kommer der mange 

af ) vil der være mulighed for at blive præsenteret for det unge 

nye menneske med Spielmeyer Voght, som kan have svært ved 

selv at svare for sig. Endelig giver det børnene mulighed for 

at være kompetente i deres eget liv. De kan selv lede film og 

musik frem og høre det. De kan quizze med i quizzer der er lagt 

ind i systemet og de kan hjælpe med til at lave daglig kontakt 

mellem skole, klub, hjem og hvem der ellers er involveret.

THORBJØRNS OG VORES LIV MED SAREPTA
Vi blev præsenteret for Sarepta kort efter Thorbjørn havde fået 

diagnosen. Vi syntes det lød spændende og vi tænkte straks, 

at det ville Thorbjørn få brug for en gang i fremtiden. Vores 

strategi i forhold til Sarepta de tidlige år, bar præg af denne 

forestilling. Det har påvirket måden, vi er involveret i Thorbjørns 

arbejde med Sarepta i dag og netop dette område er et, vi ville 

opprioritere, hvis vi kunne skrue tiden tilbage.

Vi fik Thorbjørns diagnose i september og i oktober måned var 

jeg på kursus i Sarepta, hvor jeg lærte hvordan man lægger filer 

ind i programmet. Vi kom aldrig rigtig i gang med at gøre det 

… det ligger ikke naturligt for mig, og Thorbjørns første støtter 

var heller ikke interesserede.

Thorbjørn lytter til et af sine mange musiknumre

Det er enkelt at opbygge en struktur som er til at finde rundt i.

Vi har haft 3 større initiativer, hvor det hed; at NU skal vi i gang. 

Den ene gang var det en klub, der tog initiativ og de 2 andre 

gange, har vi selv gjort det. Der blev lavet projektbeskrivelser 

og procesbeskrivelser og givet håndslag på, at nu var det nu. 

Men ingen af projekterne er rigtigt blevet til noget.

Derfor er vi ikke rigtigt kommet i gang med Sarepta som et 

fælles projekt. Fælles for Thorbjørn og os, for skolen og klubben, 

for alle involverede parter og der er ikke tvivl om, at det ville 

være godt for Thorbjørn, hvis vi alle lagde os mere i selen.

MOAR… MÅ JEG SE FILM?
Et dagligt tilbagevendende spørgsmål i vor familie er, om 

Thorbjørn må se film. Det må han næsten altid, og spørgsmålet 

dækker over to andre spørgsmål, nemlig, hvilken film skal jeg 

se? … og vil du hjælpe mig med at sætte den på?

Vi håndterer spørgsmålet ved at remse Thorbjørns film op: 

Vil du se? ... og svaret er nej! Det kan hurtigt tage 10 minutter 

og drive alle til vanvid. Vi vælger derfor et max antal film vi vil 

remse op. Det er sjældent vi når en film Thorbjørn vil se, så 

herefter er alle lige uforløste.

Finder vi alligevel en film Thorbjørn vil se, skal den sættes på og 

der er en række valg – som i øvrigt er forskellige fra film til film. 

Disse valg må en voksen foretage, hvorfor det tager yderligere 

tid at sætte film på.

Vi har planer om at købe en netserver (NAS) og lægge alle 

Thorbjørns film i skrællet version (dvs. uden trailershow og 

advarsler om copyright og med dansk tale. De skal så lægges 

ind under Sarepta, og vupti er her en opgave, som Thorbjørn 

selv kan løse. Det skal bare være lige nu, for vi er på grænsen, 

hvor Thorbjørn ikke vil kunne håndtere det nye, selv at kunne 

vælge film.

EN KVALITETS BØRNEPASSER
Thorbjørn har masser af musik liggende og vi har faktisk 

oplevelser, hvor vi skulle noget vigtigt, hvor Thorbjørn skulle 

med, uden at vi kunne koncentrere os 100 % om ham. Her har 

han haft computer og hovedtelefoner med. Han har kunnet få 

timer til at gå med at fremsøge musik, lytte til den og (av av) 

synge med.

I SKOLEN OG KLUBBEN
I Thorbjørns kontaktbog kan vi dagligt læse henvisninger til, 

at der arbejdes med Sarepta: ”Thorbjørn hørte musik på sin 

computer! ”, ”Der er lagt film ind i dag! ”, ”vi har arbejdet med en 

quiz i dansk på computeren i dag! ”.

Tænker at kontaktbogen skal rives i stykker og at Thorbjørn 

skal involveres i dagligt at skabe kontakten ved at lave film, 

lyd og tekst på dagene, de forskellige steder han er: Klub, 

skole, aflastningsinstitution og hjemme. Desuden skal vi alle 

finde nye måder, hvor vi kan integrere computer og Sarepta i 

Thorbjørns liv.

For computeren og Sarepta er allerede en integreret del af 

Thorbjørns liv, og det er et sted, hvor Thorbjørn virkelig kan 

noget og kan vise noget.

For nylig ville Thorbjørn og jeg finde frække sange på Utube 

(gæt selv hvad det indebærer). Vi fandt en 20 stykker og 

Thorbjørn kunne dem alle udenad! Det var en fantastisk optur 

for Thorbjørn at være foran og så med den slags sange…

… en af vore festdage.
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Betyrelsen 2013

Bestyrelsen har endnu ikke haft mulighed for at afholde konstituerende møde. 
Ved behov for henvendelse kan dette ske til:
Merete Staureby, e-mail: familien@staureby.dk, telefon: 2685 4564

Regnskabet blev fremlagt på generalforsamlingen og rekvires hos Vedbæk Revision, hvis det ønskes.

Bestyrelsens beretning 

2012
Året 2012 er i foreningsregi gået næsten som det plejer. 
Der har igen været mulighed for at afholde de faste træf 
og ture, generalforsamling - børnetræf - sommerskole - 
familietræf - Legoland samt tur til Norge.

Det er af stor betydning af der til stedse vil være midler til at 

dette kan lade sig gøre, og vi har i 2011 igen fået midler fra 

Socialministeriet samt fra Tips- & Lotto puljen. 

Derudover har der været afholdt snakkeaftener, både i Jylland 

og på Sjælland.

Vi har i bestyrelsen kun afholdt et egentligt bestyrelsesmøde 

siden sidst. Møderne holdes gerne på Fyn, hvor vi så kan 

mødes på ”halvvejen”.

I marts 2012 deltog John Østergaard, Anette Maischnack & 

Carsten Munkholm samt Jørn og Merete Staureby i den 13. 

Internationale konference om NCL i London. Det var en meget 

udbytterig konference, hvor der var fokus på den kliniske del 

og en del workshops for de deltagende forældre. Det er første 

gang, det er afprøvet og det var helt sikkert en succes. Vi fik 

mange nye og gode kontakter. John Østergaard holdt sit in-

dlæg om hans hjerteundersøgelse. Dette blev utroligt positivt 

modtaget og John Østergaard blev rost og fik mange gode 

samtaler med de andre forskere på denne baggrund. Tradi-

tionen tro inviterede vi John på en god middag i London. 

I efteråret 2012 deltog Sinne og Henrik Christensen i det 

norske årsmøde. Det er dejligt at udveksle erfaringer med de 

Nordiske lande, og altid udbytterigt at deltage.

Foreningens sommerhus på Djursland kunne godt bruges 

mere. Det er et dejligt sted, selvom det ligger afsides. I må 

godt gøre reklame for sommerhuset. Det må gerne bruges af 

venner og familie. Frivillige sørger for, at sommerhuset bliver 

løbende vedligeholdt.

Det er bestyrelsens ønske at få en ny og mere aktiv hjemme-

side. Dette arbejder vi fortsat på. Vi har et ønske om, at vi 

blandt andet kan få et idekatalog på siden, sådan at alle de 

oplysninger og ideer, vi har hver især har, ikke går tabt.

Den 26. februar mistede Kim Jepsen sin datter Nadja. Nadja 

blev 27 år.

I forbindelse med vore børn og unges sygdom og dødsfald, er 

det trods sorgen og afsavnet, dejligt hver gang at se den store 

opbakning, der er blandt foreningens medlemmer, en varme 

der ikke kun berører de ramte familier, men giver os alle en 

fornemmelse af sammenhold.

Der er nu 23 syge børn/unge med i Dansk Spielmeyer-Vogt 

Forening, NCL, 21 er ramt af NCL3 (Spielmeyer-Vogt sygdom)  

og to børn er ramt af NCL1 (Santavouori - Haltias sygdom).

Foreningsmæssigt kan vi se tilbage på et år med arrangement-

er på godt og ondt. Arrangementer hvor vi i mange timer, har 

nydt hinandens selskab.

Vi er en lille og sårbar forening, og til slut i denne årsberetning 

skal lyde en opfordring til nye forældre om at deltage i forenin-

gens arrangementer. 

På bestyrelsens vegne

Merete Staureby 
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Tillykke med dagen
                FØDSELSDAGSLISTE 2013:

19.01.93
Martina, 20 år

09.02.90
Sanne, 23 år

17.05.90
Jacob, 23 år

22.05.2000
Luise, 13 år

01.06.83
Paw, 30 år

12.06.88
Jesper, 25 år

16.06.87
Philip, 26 år

17.06.85
Anders, 28 år

08.07.94
Mia, 19 år

08.07.97
Anna, 16 år

24.08.88
Mark, 25 år

26.08.93
Mark, 25 år

Redaktionen vil meget gerne opfordre alle forældre til at indsende billeder eller måske opdaterede 
billeder af jeres børn/unge, så vi kan vise en komplet fødselsdagsliste i næste nummer. 

01.09.90
Jeppe, 23 år

09.09.01
Maja, 12 år

27.10.05
Daniel, 8 år

03.11.95
Thorbjørn, 18 år

17.11.03
Mads, 10 år

04.12.88
Rasmus, 25 år

28.12.87
Peter, 26 år
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De urørlige
De urørlige. En film som bare skal ses 

fordi den er sjov, rørende og meget 

aktuel for alle som arbejder med 

handicappede, som har brug for en 

personlig hjælper. 

På baggrund af denne film har Bente 

Martinsen og Pia Dreyer i Berlinske

præsenteret nedenstående artikel om 

BPA ordningen.

28

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.

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

Lej Lærkereden på 
Djursland - hele året

Foreningen informerer:

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 300
For enkeltpersoner 150
For institutioner 300

Beløbet overføres til kontonr: 
reg. 3259  konto  3299000915   

Nye medlemmer er velkomne til at melde sig ind via overførslen.
Husk altid at anføre navn og adresse på girokortet eller når du overfører 
via netbank.

De urørlige 
hjælpere
Af Bente Martinsen Adjunkt, ph.d., Institut for Folkesundhed 

og Pia Dreyer Adjunkt og ekstern lektor, Institut for Folkesundhed 

Bente Martinsen og Pia Dreyer: Ligesom i filmen »De urørlige« 

giver loven i dag handikappede mulighed for at have 

personlige hjælpere, som kan hjælpe med at realisere det 

liv, som »arbejdsgiveren« ønsker at leve. Ordningen er dog i 

spareknivens søgelys, men vil vi virkelig sætte handikappedes 

mulighed for selvrealisering over styr?

Aldrig er nogen fransk film blevet set af så mange 
danskere som »De urørlige«, der netop nu vises i biografer 

landet over. Filmen er baseret på den sande historie om 

mangemillionæren Phillippe Pozzo di Borgo, der bliver lam fra 

halsen og ned efter en paragliding-ulykke. For fortsat at kunne 

udføre livets mange gøremål ansætter Phillippe en personlig 

hjælper, Driss, der er opvokset under barske vilkår og har en 

fortid som småkriminel. Relationen mellem dette umage par 

er filmens omdrejningspunkt, som beskrives med en lethed og 

humor, så man forlader biografen småklukkende med en tro 

på, at livet fundamentalt er godt.

Som forsker er det yderst sjældent at se sin forskning 
filmatiseret. Det er imidlertid sket for os, idet »De urørlige« 

med stor præcision indfanger vores fund fra det kvalitative 

studie Afhængighed af pleje. Ved at interviewe mennesker 

med rygmarvsskade og muskelsvind undersøgte vi, hvordan 

det opleves at få hjælp af et andet menneske til alle livets 

gøremål. Fokus var det særlige forhold, der kan opstå mellem 

et menneske, der har brug for hjælp, og den, der har til opgave 

at hjælpe.

Hvad de færreste nok ved er, at vi i Danmark gennem 
mere end 30 år har haft en lovgivning, som giver optimale 

betingelser for at etablere en sådan relation gennem en 

såkaldt hjælperordning. Ordningen er helt unik i forhold til 

de lande, vi normalt sammenligner os med, og har været 

beskrevet som »kronjuvelen i dansk socialpolitik«. I 2009 blev 

ordningen ændret til »borgerstyret personlig assistance« (BPA), 

og den beskrives i Servicelovens § 95 og 96. Denne lov giver 

i modsætning til fremstillingen i filmen, hvor den hovedrige 

Phillippe betaler selv, alle borgere med et øget behov for 

hjælp ret til personlig assistance. Ligesom i »De urørlige« giver 

loven brugerne i vores studie status som arbejdsgivere for 

deres personlige hjælpere. Brugerne ansætter og afskediger 

selv deres hjælpere, der ikke nødvendigvis har nogen formel 

uddannelse, men er oplært til funktionen på et kursus.

En personlig hjælper arbejder ofte på egen hånd uden 
kontakt til personer med en sundhedsfaglig uddannelse 
og har altså et overordentligt stort ansvar for, hvordan livet 

former sig for sin bruger. Navnlig fra kommunalpolitisk side 

LANDS-
INDSAMLING TIL 

SV-FORENINGEN

Dit bidrag stort som småt gør en forskel. Indsamling sker 

i perioden 15. juni til 15. september 2013, men du kan 

også allerede nu indbetale via vedlagte girokort eller ved 

bankoverførsel på følgende måde:

 

Via netbank; brug kortart 01

Konto 537-9210 eller

via bankoverførsel til reg. 3259 kontonr. 3259694264
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De urørlige
Før de politiske beslutningstagere reducerer tildelingen 
af BPA, bør de overveje, hvad det er for et liv, vi i Danmark 

vil tilbyde mennesker, der lever med funktionsnedsættelser. 

I Danmark har vi gennem årtier haft et enestående 

tilbud, som uanset 

sygdom og social og 

økonomisk status 

har givet mennesker, 

der lever med 

funktionsnedsættelse, 

mulighed for at leve et 

aktivt liv. En reduktion 

i tildelingen risikerer at 

begrænse den 

enkeltes frihed 

og mulighed for 

selvrealisation. 

Både i den 

tidligere 

hjælperordning 

og den 

nuværende 

BPA-ordning er 

fleksibilitet og 

selvbestemmelse målet. Vil vi virkelig sætte denne målsætning 

over styr, så det kun er handicappede millionærer som franske 

Phillippe Pozzo di Borgo, der i fremtiden kan opleve frihed til 

selvbestemmelse?

har BPAordningen siden dens etablering i 2009 været under 

pres og er bl.a. blevet beskyldt for at være for dyr. Med jævne 

mellemrum bliver det diskuteret, hvorledes det er muligt at 

reducere udgifterne, f.eks. ved at samle potentielle brugere 

af ordningen i bofællesskaber. Når man overvejer denne 

mulighed, bør man tage i betragtning, at brugerne ligner alle 

andre danskere, dvs. de lever aktive liv med uddannelse eller 

job, familie, venner etc. Den eneste forskel er, at de skal have 

hjælp til at udføre de handlinger, som de selv ville have udført, 

hvis de ikke havde været ramt af en ulykke eller sygdom.

Spørgsmålet om rimeligheden af at bibeholde 
denne udgiftstunge BPA-ordning er gennem længere 

tid blevet diskuteret i dagspressen med indlæg af flere 

patientorganisationer under Dansk Handicapforbund. F.eks. 

skrev midt-, syd- og nordjyske Bruger & Hjælper Klubber i et 

åbent brev til social- og integrationsminister Karen Hækkerup 

(S) og Folketingets Socialudvalg i oktober 2012, at de er meget 

bekymrede, når kommunerne strammer op på udmålingen 

af BPA, så det reelt ligner en afvikling af ordningen. Dette vil 

betyde, at borgere med funktionsnedsættelser ikke længere 

kan være aktive samfundsborgere. De understreger, at der er 

forskel på at være i live og kunne leve et liv med kvalitet. Med 

udgangspunkt i vore forskningsresultater vil vi i det følgende 

beskrive det unikke forhold, der kan eksistere mellem et 

menneske med behov for personlig assistance og dennes 

hjælper. Vi håber hermed at kunne få debatten om BPA-

ordningens berettigelse til at forstumme.

Helt overordnet bidrager hjælperen til, at brugeren i 
videst muligt omfang kan opretholde sin autonomi trods 
sine fysiske funktionsnedsættelser. Autonomi er ifølge 

mange etiske teorier den vigtigste og mest ukrænkelige ret 

et menneske har, og en ret, der ikke er bestemt af individets 

evne til at realisere den, men er uafhængig af en persons 

faktiske evne 

til at udføre 

en handling 

på egen hånd. 

Ved at være 

lydhør over 

for brugerens 

verbale og 

nonverbale 

anvisninger og 

omhyggelig 

med at udføre 

de ønskede 

handlinger kan hjælperen sikre brugerens autonomi 

og generere en frihedsfølelse hos den, som modtager 

hjælp.

Hjælperne har en nøgleposition i forhold til at 
gøre det muligt for brugerne at realisere det liv, 
de ønsker at leve. Nyansatte hjælpere og vikarer, 

som ikke er bekendt med de daglige rutiner, kræver 

mere vejledning end erfarne hjælpere. Djævlen sidder 

i detaljen, og det i en grad, man som selvhjulpen kan 

have svært ved at 

indleve sig i. For den, 

der har behov for hjælp, 

kan det at sætte ord 

på sine ønsker opleves 

som så anstrengende, 

at han eller hun 

nedjusterer sit behov 

for hjælp, men svære 

funktionsnedsættelser står ikke i vejen for ønsket om at 

udfolde sine kreative evner. Én planlægger eksempelvis at 

designe en sejlbåd til personer med handicap, en anden 

vil bygge boligudstyr såsom en reol. Disse drømme bliver 

realiseret gennem de personlige hjælperes handlinger, og 

De urørlige

de kreative aktiviteter i høj grad er 

med til at gøre livet meningsfuldt. 

Dette engagement dukker også op i 

dagligdagens handlinger som arbejde, 

madlavning og havearbejde, der giver 

livet fylde både for filmens Philippe og 

deltagerne i vores studie.

Endelig har tilgængelighed til 

fysiske rum, det være sig offentlige 

bygninger, private huse etc., stor 

betydning. Ikke alle brugere har et 

muskelbundt som Driss, der blot kan 

løfte dem ud af kørestolen og bære 

dem, hvorhen det skal være. Det kan 

være svært eller helt umuligt for en kørestolsbruger at komme 

ind i en bygning, et værelse, et teater eller andre steder, 

hvor livet udspiller sig. Hvorvidt manglen på tilgængelighed 

opleves som en begrænsning afhænger af brugerens 

synsvinkel og psykiske overskud. Nogle går langt i deres 

forsøg på at skaffe sig adgang til et givent rum, mens andre 

resignerer. Også her kan hjælperen spille en betydningsfuld 

rolle ved at være den, som lægger 

ramper ud, afsøger andre 

indgange og i det hele 

taget bidrager til at tænke 

ud af – eller i dette tilfælde 

snarere ind i boksen.

I »De urørlige« 
har Phillippe 
en langvarig 
brevveksling 
med en potentiel 
kæreste, mens 

deltagerne i vores 

undersøgelse i 

høj grad benytter 

Cyberspace som mødested for nye og gamle venner. På 

nettet er det muligt at leve et aktivt og ligeværdigt liv uden 

hensyntagen til fysiske forhold i den omgivendeverden. 

Denne mulighed hindrer dog ikke, at manglende 

tilgængelighed opleves som en samfundsskabt begrænsning, 

der i værste fald kan føre til social isolation.
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Spielmeyer-Vogt er en medfødt sygdom, som opstår på 

grund af afvigelser i samme kromosom hos begge forældre. 

Kromosomerne er vores arvemasse, og da størstedelen af 

vores gener består af lige dele kromosomer fra begge forældre, 

medfører de to afvigelser en defekt i genet hos barnet. De to 

afvigelser er skjulte hos forældrene, men den samlede defekt 

betyder, at genets struktur er ændret, og derfor også får en 

ændret funktion (læs mere i afsnittet ‘arvelighed’).

De første symptomer på Spielmeyer-Vogt ses ved fem – otte 

års alderen, hvorefter sygdommen udvikler sig over de næste 

20 – 25 år. Under sygdomsforløbet sker der en aflejring og 

ophobning af et fedtlignende materiale i nervecellerne. Det 

medfører et fremadskridende tab af nerveceller og arvæv, der 

med tiden sætter stadig større dele af centralnervesystemet ud 

af funktion, hvilket resulterer i omfattende handicap.

Vi ved i dag, at sygdomsgenet for Spielmeyer-Vogt sidder på 

kromosom 16. Genets struktur er kendt, og der fokuseres meget 

på at finde ud af, hvilken funktion det har. Det menes, at det 

æggehvidestof, der dannes fra genet, er en vigtig bestanddel i 

alle cellers membraner. Er genet defekt, vil cellemembranerne 

derfor også være defekte, og cellerne (specielt nervecellerne) 

vil derfor gå til grunde.

Spielmeyer-Vogt kendes også under den medicinske 

betegnelse Neuronal Ceroid Lipofuscinoser og internationalt 

som Batten Disease. I Danmark forekommer den med en 

hyppighed på 1:60.000, og i år (2013) er der på nationalt plan  

omkring 30 diagnosticerede børn og unge.

Hvis du vil læse mere så kig ind på foreningens hjemmeside 

Hvad er Spielmeyer-Vogt?
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Efterår sep-okt-nov

Deadline for indlevering af 
materiale til ”Hurra for livet” 
er den 15. apri. 
Materialet bedes fremsendt 
elektronisk

Legoland 19.-22. september 
2013

Vinter dec-jan-feb

”Hurra for livet” udkommer i 
december

Norgestur i uge 11 2014

Forår mar-apr-maj

Deadline for indlevering af 
materiale til ”Hurra for livet” 
er den 15. apri. 
Materialet bedes fremsendt 
elektronisk

 Sommer juni-juli-aug

”Hurra for livet” 
udkommer i juli 2013

Sommerskole uge 25

Familietræf den 23.-25. 
august 2013


