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Formandens klumme:

Så blev det endnu engang december
og der er få dage til juleaften
Indholdsfortegnelse

Mon vi når det hele til tiden. Det har jeg tænkt mange gange,
og hvert år så nåede vi det alligevel. Det er heldigvis muligt
at indgå kompromiser. Hvem siger, at småkagerne skal være
hjemmebagte eller at konfekten skal være smukt udformet
med noget både inden i og uden på. Det vigtigste må trods alt
være, at vi også når at have det hyggeligt med hinanden, og
ikke er helt udslidte og stressede juleaften. Julegaver købt på
nettet kan også være en løsning. Man slipper for at stå i kø og
mange steder pakker de oven i købet ind. Dejligt nemt er det
i hvert fald.
Jeg håber, at I alle sammen nyder december og al den hygge,
der følger med julemåneden, og at I når det hele til den 24.
december.
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“I den samme egn var der hyrder, som lå på marken og holdt
nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engle frem for
dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet
af stor frygt. Men englen sagde til dem: ”Frygt ikke! Se, jeg
forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I
dag er der født jer en frelser i Davids by; Han er Kristus, Herren.
Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og
ligger i en krybbe.” Og med ét var der sammen med englen en
himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:  “
Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker
med Guds velbehag!”
Med disse ord vil jeg ønske alle en glædelig
og en velsignet jul.

For vores børn og unge er det i hvert fald et af årets
højdepunkter.
Kærlig julehilsen Merete

For nogle af os, vil der altid være et strejf af vemod, fordi vi
mangler og savner en.
Alligevel bliver det jul for os alle sammen, og på trods af alle de
små og store udfordringer, der er i vores hverdag, er det altid
muligt at finde noget at glæde sig over.
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EN MORFARS OVERVEJELSER

Af Kim Henneberg

Hanne og jeg er mormor og morfar til Klara.
Vores første barnebarn. En smuk og dejlig pige
med nogle fantastisk varme, kærlige og dygtige
forældre, Ninna og Mads.
Klara blev født foråret 2011 og udviklede sig fra starten flot
og lige efter bogen. Vi svævede alle på den lyserøde sky.
Men omkring ét års alderen kunne vi se tegn på, at hun ikke
udviklede sig som hun skulle. Hun reagerede ikke på sit navn
og det kneb med motorikken.
Undersøgelse fulgte undersøgelse. Træning fulgte træning.
Utallige timer blev brugt på artikler, på bøger og på internettet
for at kunne finde årsagen til Klaras manglende udvikling. Alt
for meget passede, og alligevel passede intet helt.
Over de kommende måneder bevægede vi os fra en almindelig
sen udvikling til autisme. Senere fra autisme til Retts syndrom.
En slem, uhelbredelig og invaliderende sygdom, som er svær at
diagnosticere, men som ville ændre Klaras liv for altid.
Egen reaktion
Jeg husker tilbage på de første dage efter
diagnosen, som meget fokuserede dage.
Husker ikke noget om min egen sorg, men
husker kun at jeg var helt fokuseret og
koncentreret. Al energi sat ind på at hjælpe
familien igennem den første svære tid.
Men så knækker filmen. En morgen hvor jeg
er alene hjemme bryder følelserne igennem
og får frit løb. Husker jeg græder og banker
i bordet af raseri. Er frustreret i en følelse af
afmagt. Kan ikke finde nogen forklaring eller
logik og spørger hele tiden ”hvorfor”.
Igen og igen ønsker jeg, at var det da bare
Hanne og jeg som havde fået Klara. Ville så
gerne løfte sorgen væk fra Ninna og Mads.
Men vi har heldigvis været gode til at tale
om tingene og dét, sammen med nogle
solide løbeture får sat tankerne på plads og
fokus tilbage.

En frygtelig tanke at vores barnebarn skulle være ramt af
Retts syndrom, men efter nogen tid ”landede vi” med det. Vi
forligede os med tanken. Jeg talte med specialister på Kennedy
Instituttet for at forstå sygdommen og dens konsekvenser og
for at få gode råd til hvordan vi som bedsteforældre kunne
støtte Ninna og Mads bedst muligt. Det ville ikke blive nemt,
men Klara ville formentlig kunne få et langt og acceptabelt liv,
omend anderledes. Meget anderledes. Jeg havde i min søgen
også læst om ”Infantil neuonal ceroid lipofuscinose”, herunder
INCL1, men havde udelukket den. Fortrængt den og skubbet
den ud af mit system, da den var umulig at forholde sig til. For
hård at forstå og acceptere.
MEN TIRSDAG DEN 20. FEBRUAR 2013
RAMTE VIRKELIGHEDEN OS.
Ninna og Mads havde fået en tid på sygehuset fordi en af de
mange prøver som var taget på Klara ”havde vist noget”. Jeg
husker at jeg spurgte om de gerne ville have mig med på
sygehuset, men de mente ikke det var nødvendigt. De var lige
som indstillet på at det var Retts syndrom og havde forberedt
sig og affundet sig med ”dommen”.
Lige over middag ringede telefonen. Det var lægen fra
sygehuset. ”Kan du komme herop med det samme?” sagde
hun, uden at sige andet. Det behøvede hun heller ikke. Jeg var
allerede klar over hvad det drejede sig om.
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I lokalet på sygehuset sad Ninna, Mads, børnelægen og en
assisterende sygeplejerske. Alle dybt berørte og knuget i
chok. Selv husker jeg ikke så meget af hvad lægen sagde, men
lægger mærke til én ting. Alt hvad lægen har at støtte sig til
er en udskrift fra Wikipedia. Husker jeg tænkte ”Nåh, men så
starter vi derfra”
Jeg er i chok, men samler mig sammen for at hjælpe Ninna og
Mads bedst muligt. Vi kører hjem til os, hvor Hanne samt Mads’
forældre venter. Sammen taler vi mødet på sygehuset igennem.
Jeg vælger at gennemgå forløbet fuldstændigt nøgternt og
åbent. Ingen omsvøb eller bløde omskrivninger. Håber, at hvis
vi alle får samme indsigt, samme sandhed og med samme ord,
så vil vi bedre kunne tale åbent og ærligt sammen i tiden der
kommer. Og det vil der blive brug for!
DE FØRSTE VIGTIGE DAGE
Allerede samme aften får vi sammen skrevet et kortfattet brev,
som åbent og klart beskriver situation med Klara. Hver især
får vi mailet brevet til alle venner og familiemedlemmer og vi
aftaler, at jeg ringer rundt til alle de nære familiemedlemmer.
Vi er sammen helt enige om at vi gerne vil have så mange som
muligt orienteret så hurtig, så ærligt og så klart som muligt. Vi
vil gerne have det bag os og have så lidt bagage som muligt
med os til de kommende dage. Dagen efter foreslår jeg Ninna
og Mads at vi laver en hjemmeside, hvor de løbende kan
opdatere venner og familie om Klaras udvikling og ikke mindst
om deres egne følelser og tanker. Tre dage efter diagnosen er
hjemmesiden i luften.
Det har senere vist sig at være en rigtig god idé. Ikke mindst
tror jeg det er vigtigt at ville og have mulighed for at give
udtryk for sine tanker og følelser i en svær tid. Men vigtigere har
det været, at når Ninna og Mads møder venner og familie, så er
de opdaterede. Vennerne skal ikke tales igennem situationen
fra starten hver gang. Samtalen kan starte på et andet niveau.
Et par uger senere taler jeg med Ninna og Mads om at give
hjemmesiden en yderligere vinkel. Hvis de har overskud til det,
så skal de ikke kun bruge hjemmesiden til at holde venner og
familie opdaterede. De skal også bruge siden til at dele deres
viden og hjælpe andre forældrepar i en tilsvarende situation.
Det sagde de ja til og har været gode til at vinkle teksterne, så
de kan bruges af andre. De lader det positive og det berigende
skinne igennem deres tekster og lade det pege fremad. Det er
så også en rar tanke, at hjemmesiden senere vil kunne komme
til at stå som Klaras historie. Som et kært minde for os.
fortsættes ...
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HVOR HAR VI PRØVET AT HJÆLPE SOM
BEDSTEFORÆLDRENE
SOM BEDSTEFORÆLDRE SIDDER VI LIDT
MELLEM FLERE STOLE.

og konstruktivt om tingene. Vi talte om sorg, om skyld, om
magteløshed.

Vi er selv ramt af sorg over barnebarnet og vi er høj grad ramt
af sorg over forældrenes sorg. Men samtidig er vi forældre og vil
som forældre gerne hjælpe vores børn på bedste måde.

Men mest af alt var vi bare sammen. Vi ville gerne skabe ro
på situationen og på at ”bevise”, at det her kan vi godt klare
sammen. Husker vi sagde direkte til Ninna og Mads ”Det her
står I ikke alene med. Det er en fælles opgave”.

Ud over bare at være der for Ninna og Mads, så er der især to
områder hvor vi har prøvet at sætte ind som bedsteforældre:
ET ANKER I STORMEN
Med så mange følelser i spil i hele familien tror jeg det er vigtigt,
at man som bedsteforælder gør sig umage for at være det
solide holdepunkt. Noget fast og urokkeligt. Et pejlepunkt i det
kaos som er i den første tid efter diagnosen.
Hanne og jeg pakkede vores egne følelser væk, så godt som vi
nu kunne. Fokuserede på at hjælpe frem for at græde. Forsøgte
at gå i modfase til Ninna og Mads for ikke at køre ned sammen.
En dag hvor vi følte os virkelig pressede og følelserne var
kommer lidt for langt uden på tøjet, så sagde Hanne til mig
”Det her skal vi bare igennem”. Den sætning rummede nok
kernen i det vi gerne ville.
Vi var meget sammen med Ninna og Mads, men brugte
egentlig ikke så meget tid på at diskutere sygdommen. Men
når vi talte om sygdommen, talte vi meget direkte, nøgternt

AFLASTNING OG GIVE TID TIL AT VÆRE KÆRESTER
Det er et faktum at forældre til handikappede børn har en
højere skilsmisseprocent end forældre til normale børn.
Oven i den følelsesmæssige stress, er det et uoverkommeligt
arbejde at være forældre til et INCL ramt barn. Man er ”på”
døgnet rundt og med et INCL1 barn er nattesøvn ikke noget
man kan regne med. Forældrene tømmes langsomt for kræfter
og har ikke overskud til hinanden.
Hanne og jeg blev derfor meget hurtigt enige om, at den
bedste måde vi måske kunne hjælpe på, var ved at aflaste.
Aflaste delvist ved at overtage så meget administration og
kontakt til Kommunen som muligt, men mest af alt, ved at tage
Klara med hjem til os et par nætter om ugen. Simpelthen for at
give Ninna og Mads et lille åndehul, hvor de kunne komme lidt
til hægterne og få bare lidt tid til hinanden.
Jo, vel har det været hårdt og vel tog det vores tid og frem for

alt Hannes nattesøvn, men det gav os også meget at have Klara
hos os. Det har måske endda gjort det lettere for os at kapere
det hele og komme helskindet igennem den første svære tid.
Ved at have haft Klara og realiteterne helt tæt på, er vi ikke
blevet konfronteret med store forandringer i Klaras tab af
færdigheder. Vi har ikke oplevet de voldsomme forskelle, men
er umærkeligt blevet flyttet sammen med Klara og hendes
udvikling.
Samtidig har det også været berigende at kunne hjælpe. At
have en mission. At være noget for nogen.
Så er der ét råd, som jeg vil give videre til andre bedsteforældre
i samme situation, så er det at investere sig selv. Gå ind så langt
som der er behov for og så meget som det er praktisk muligt.
Det er en investering med et godt afkast.
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AT SE FREMAD ER OGSÅ ET VALG
Der er nu gået godt 1½ år siden de første symptomerne satte
ind og knapt et år siden diagnosen.
Der har været hårde dage, men der har været flere gode dage.
Vi er landet godt og vi ser alle fremad. Og vi er frem for alt
blevet beriget og styrket. Har fået et nyt syn på os selv og på
hinanden.
Klara har givet os et sammenhold og hun har lært os meget.
Hun har fået os til at vise nye sider af os selv. Jeg har set styrker
hos Hanne, som jeg ikke troede hun havde og som jeg er fuld
af beundring over for.
Vel er det stadigt nyt for os og vel vil der fortsat komme mange
forhindringer, som vi sammen skal kravle over. Men vi vil over
dem og vi vil forsøge at få det bedste ud af situationen og ud
af livet.

Det fortjener Klara.
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Artikel fra Lokalavisen i Kolding, bra gt den. 12. november 2013
Journalist Anne Andersen

EN HELT SPECIEL PIGE
Det er ikke altid at livet former sig som man havde
forestillet sig. Nogle gange viser tilværelsen sig fra
sin værste side, og man bliver tvunget til at klare
begivenheder, man aldrig havde troet mulige.
For Mads Bentofte og Ninna Dyrby Henneberg brød verden
sammen da deres lille datter for otte måneder siden blev
diagnosticeret med en meget sjælden og dødelig sygdom.
Læs her historien om hvordan man som familie finder tættere
sammen, hvordan man giver sig selv lov til at smile igen og
hvordan hvert minut betyder uendeligt meget.
Af Anne Andersen

Ninna står overfor Mads. De står helt tæt sammen, ansigt
mod ansigt og med hver sin hånd på brystet af den anden.
Begge deres hjerter hamrer derudaf, og de ved, at de skal
ind og have en svær besked af en overlæge på Kolding
Sygehus.
Men de har forberedt sig. Forberedt sig på at deres datter Klara
lider af Retts syndrom. Retts er en Neuropsykiatrisk sygdom
som næsten udelukkende rammer piger og hvor de fleste når
at blive voksne.
De har allerede snakket om at melde sig til en fælles weekend
for forældre med børn, der har Retts. De er enige om, at det her
skal de nok klare sammen.
Egentlig føles det lidt som en lettelse, at de endelig får en
afklaring på, hvad deres datter fejler. Det sidste halve år har
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de gået til uendelige undersøgelser hos læger, fysioterapeuter
specialister, neurologer og pædagoger sammen med Klara, som
bare er blevet dårligere og dårligere. Hvor hun før kunne samle
et brombær op mellem to fingre, så kan hun pludselig ikke få
fat i noget mere. Hun begynder også at gå ind i køkkenlågerne
og falder ofte. Klara er til mange undersøgelser, og hver gang
kommer Ninna og Mads hjem med en pige, der er endnu mere
syg.

“Set i bakspejlet burde vi have haft en psykolog med til den
samtale. Vi forstod simpelt hen ikke, hvad der blev sagt til os. Vi
fik ringet efter min far, og han fik stillet nogle af de spørgsmål,
vi ikke selv kunne stille. Vi var totalt i chok. Min far spurgte, om
der var nogen som helst chance for, at de tog fejl. Det var der
ikke”, fortæller Ninna.

En sygdom der viste sig ikke at være Retts syndrom, men
stofskiftesydommen INCL. En sygdom der er uhelbredelig, og
som betyder, at Klara, hvis hun er heldig, fylder 10 år. Hvis ikke,
når hun ikke skolealderen.

Erkendelsen
Den første tid efter diagnosen går med at græde og snakke.
Både Mads og Ninna bliver sygemeldt fra deres job som tømrer
og fysioterapeut og dagene og timerne bliver brugt på at være
sammen med hinanden, familien og Klara.

Den 19. februar 2013 går Ninna og Mads ind på hospitalsstuen.
Den kvindelige overlæge er tydeligvis nervøs. Hun spørger til
deres skiferie i Norge, som de lige er kommet hjem fra. Ninna
og Mads sætter sig overfor lægen.
Det er nu livet går fra slemt til værre.
Det er nu deres liv bliver ændret for altid.
“Jeg kan huske, at jeg blev ved med at sige, “jeg forstår det ikke,
jeg forstår det ikke”. Jeg tænkte, jeg vil ud af den dør igen. Jeg
vil have det liv, der lå, inden jeg gik ind af den dør. Det var den
værste dag i vores liv”, fortæller Ninna, mens hun sammen med
Mads mindes den dag, hvor de fik den endelige besked om
Klara’s sygdom.

“Det var så vildt at verdenen bare fortsatte. Vores liv lå i ruiner,
men der kom stadig “Hvem vil være millionær om mandagen”.
Det var virkeligt mærkeligt. Verden stopper ikke, fordi Ninna og
Mads har et sygt barn”, konstaterer hun.

Mads og Ninna er lammet af sorgen, men de snakker om,
at det på en eller anden måde også giver et punktum i en
søgen på svar, de har ledt efter i et halvt år.

En helt normal start
Ninna og Mads har i deres ungdomsår gået i de samme vennekredse og vidst hvem hinanden var. Men det er først i 2009, at
de er på deres første date. Det er kærlighed ved første is og i
2011 bliver de gift. Den 9. marts 2011 bliver Klara født, og lykken
er fuldendt i den lille familie. Men alt bliver vendt fuldstændig
op og ned, da deres datter på en grå tirsdag i februar 2013 får
diagnosen INCL. En sygdom der langsomt nedbryder cellerne i
kroppen og som betyder, at Klara mister flere og flere evner, og
til sidst dør af sygdommen.
“I dagene efter diagnosen gik vi bare rundt som spøgelser.
Jeg forstod det bare ikke, jeg var så knuget af det der med, at
vi ikke kunne beholde hende. Andre sagde til os, at vi skulle
være stærke, men vi ville ikke være stærke, vi ville bare beholde
hende”, siger Ninna og fortsætter:

Ninna og Mads gennemgår alle deres handlinger. Lige fra
deres måde at håndtere Klara på, til opdragelse og til hvad de
har foretaget sig under graviditeten og gennem Klara’s første
leveår. De spekulerer over, om der er noget, de har gjort forkert,
noget de kunne have gjort anderledes.
Men det er det ikke. Det kommer som en stor lettelse for
dem begge.
“Det er jo både rigtig heldigt og samtidig virkelig uheldigt, at
vi har fundet sammen. Oddsene for, at vi begge er bærere af
genet, at vi møder hinanden, og at vi får et barn, der er sygt er
jo stort set ikke-eksisterende”, forklarer Mads og giver Ninna’s
hånd et klem.
“Jeg kunne ikke have fået Klara med andre end Mads. Så havde
jeg ikke klaret det. Vi var selvfølgelig meget kede af det, men
det kom i bølger. Så fik man raset ud, og så kunne man ligesom
være der for hende igen”, fortæller Ninna.

fortsættes ...
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“Vi gik ikke hjem og søgte på en kur i Kina, vi forholdt os til
det. Hvis man ikke lukker det ind, så kan man ikke arbejde med
det”, funderer Ninna og Mads er enig:
“Det betyder ikke, at vi ikke er optimistiske, men det betyder, at
vi forholder os til virkeligheden”.

At komme ud igen
Et par uger efter diagnosen er Ninna ude og løbe en tur.
Det har i mange år været en stor del af både Mads og
Ninnas liv at deltage i både halvmarathon og marathon.
Det er her, de finder både energi og overskud.

Men denne dag i slutningen af februar er anderledes. De fysiske
fornemmelser og følelser Ninna plejer at have i sin krop er væk.
Kroppen føles som om hun er pakket ind i en stor dyne. Uanset
om hun sætter tempoet op eller ned, så får hun ingen respons.
Det er som at løbe i en tåge.
“Det var min krops reaktion på chokket og sorgen. Den
lukkede ned og beskyttede mig”, tænker Ninna tilbage og
funderer over, hvor meget man som menneske, er i stand til at
klare,.

Selvom livet i ugerne og månederne efter diagnosen engang
imellem virker uoverskueligt, så tager den lille familie små
skridt ud i virkeligheden igen. Dagen efter diagnosen er Klara
tilbage i dagplejen, for hun fortsætter hverdagen, mens den for
Ninna og Mads aldrig bliver den samme igen.
“I begyndelsen planlagde jeg meget struktureret, hvornår
jeg skulle ud og handle. Jeg ville være sikker på, at jeg kun
mødte pensionister, og ikke nogen, jeg kendte. Jeg kunne også
finde på, at handle i en butik længere væk fra os, end den Netto
hvor jeg plejer at handle”, siger Ninna med et lille smil.
“Vi var bare så sårbare i den periode, og vi havde jo ikke lyst til
at stå og bryde sammen hen over køledisken”.
Det første grin. “Det kom faktisk ret naturligt, at vi skulle holde
fast i hverdagen. Det skal ikke være sygdommen, der definerer
Klara’s liv. Det skal være så normalt som muligt”, slår Mads fast,
og tænker tilbage på en episode i foråret.
“Jeg kan tydeligt huske den første gang efter lægernes
besked, hvor vi grinede sammen. Vi var ude og gå i skoven,
og vi kiggede os begge to over skulderen. Det første stykke tid
grinede vi kun, når vi var selv”, fortæller Mads og Ninna kigger
kærligt på ham.
“Jeg kan stadig godt have det sådan, at hvis jeg skal til en stor
fest, så kan jeg godt spekulere over, hvad andre folk tænker om,
at jeg deltager”. Men man kan jo ikke gå og være ked af det hele
tiden, så bliver man deprimeret, og det kan Klara jo ikke bruge
til noget”, konstaterer Ninna.

Klara
Klara lider af den mest aggressive form af sygdommen INCL.
I Danmark er der, ud over Klara, kun ét andet barn der lider af
INCL i den meget aggressive form. Der er derfor, stort set ingen
steder Ninna og Mads kan søge viden, om den sygdom der har
ramt deres lille pige.

“Det gode er, at hun ikke forstår, hvad der sker. Hun når
aldrig at finde ud af, hvad hun går glip af. Nogle børn når at
blive meget ældre, kommer ud og spiller fodbold og er børn,
inden de begynder at få symptomer”, forklarer Ninna.

Og de dage, der er det svært at rumme situationen. Der er ikke
nogen steder hvor vi kan kanalisere vores frygt eller sorg hen,
og vi må bare acceptere”, siger Ninna.
“Hun er hårdt ramt”, fortsætter Mads.

De første ni måneder af Klara’s liv var hun som alle andre børn.
Hun begyndte i almindelig dagpleje men efter diagnosen, og
i takt med at hun mistede flere og flere færdigheder, har hun
gradvist fået brug for mere hjælp.

“Men vi går ikke og er bitre og vrede hele tiden. Vi kan
godt føle, at det er uretfærdigt på Klara’s vegne - alt det hun går
glip af og ikke kommer til at opleve. Men vi føler ikke, at vi er
blevet snydt for noget. Hun er jo vores lille Klara”.

“Vi har dage hvor vi råber til himlen, fordi vi ikke kan rumme
frustrationen og sorgen over, at det har ramt netop vores Klara.

FAKTA Om sygdommen
INCL er en arvelig sygdom som fører til mangel på enzymet (en type protein)
palmitoyl-protein-thioesterase. Sygdommen skyldes en defekt i arvematerialet
på den korte arm af kromosom 1 (genet INCL eller CLN1) Dette betyder, at
forældrene hver skal bære et anlæg for sygdommen (men ingen af dem er syge)
for at det skal være muligt for barnet at få begge forældrenes anlæg. Der er da
25% risiko for, at et barn skal udvikle sygdommen, 50% chance for at barnet
skal blive en rask bærer og 25% chance for, at barnet skal blive helt uden anlæg
for sygdommen. Sygdommen er livsforkortende og uhelbredelig, og betyder at
Klaras færdigheder og kropsfunktioner gradvist vil mistes.
Livstruende komplikationer til sygdommen indtræffer som regel i løbet af de
første 10 leveår. For den progressive form i løbet af de første 4 år.
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DEN LILLE
PRINS ER BLEVET
8 ÅR

igen om morgenen, var Sofie totalt elektrisk. Der lå jo et
hav af gaver på bordet og hun er helt utrolig hjælpsom, når
papiret skal flås af. Men men men, Den Lille Prins skulle have sin
skønhedssøvn og i Sofies øjne, ville den ingen ende tage. Der
var aktivitet på højt plan i vores lille hjem, -og mange af dem
med et ganske betragteligt støjniveau. Da Daniel endelig slog
sine smukke øjne op, røg Sofie omgående op i hans seng, og så
var der gaveregn.

Netop i år er det 70 år siden Antoine de saint-Exupéry’s
historie om ”Den Lille Prins” blev udgivet for første gang.
Hvornår jeg læste den første gang, kan jeg ikke huske,
men det var i løbet af årene 1989-1991.

Sødt forklarede hun ham om alt hvad han fik, og lod ham
mærke på hver og en. Jette, Daniels søde plejer fik ham
undervejs akrobatisk klædt på og sat op i stolen, så han rigtig
kunne nyde det hele.

En god ven i studie tiden spurgte mig: ”Sara, -har du nogensinde
læst: ”Den Lille Prins”? Jeg svarede ”nej” og så fortalte Anders
mig om Prinsen. Siden da har Den Lille Prins, været fast
følgesvend i mit liv, i større eller mindre grad, men han har
altid været der. Da jeg fødte Daniel d. 27. Oktober 2005, kom 2
kolleger på besøg for at besigtige vidunderet. Med sig havde
de: En Dronninge Busk (da de mente, at jeg havde lige så lange
ben som dronningen og røg mindst lige så mange smøger og
derfor fået tilnavnet: Dronningemoderen) og bogen om Den
Lille Prins. (da de mente at en Dronningemor, jo kun kunne
have fået en lille prins).

Trofaste og altid nærværende bedstefar og bedstemor, onkel
Karl-Johan og Gitte kom forbi til boller og kage. Min bror har
en svaghed for børns kinder og så snart han ser sit snit til det,
mosler han løs på dem. Heldigvis er det ikke kun ham der nyder
det, -det er også til stor fryd for ungerne. Både Daniel og Sofie
inkasserede således et par varme røde kinder flere gange i
løbet af dagen.

Daniel havde en helt igennem dejlig dag og han lukkede ikke
sine smukke øjne før dagen var helt omme.
Per og jeg talte senere om hvor heldige vi er.
Det kan godt være vi ikke får lov at beholde vores højt elskede
dreng for tid og evighed, det kan godt være at Sofie, Morten,
Thomas og Michael skal miste deres dejlige bror, det kan godt
være mine forældre igen skal bære sorg og det kan godt være
min højtelskede bror Karl-Johan får et par børnekinder og en
elsket nevø mindre, og det kan godt være vi i møde går en
mørk og dyster tid med 1000 tårer.
Alligevel vil jeg blive i troen på, at alt det Daniel ER, vil bære os
igennem. Vores skønne lille skat har, på hans blot 8 år lært Per
og jeg mere om livet, end nogen anden på vores tilsammen 99
år. Jeg ønsker at forblive i troen på, at alt det han har givet os,
og alt det han fortsat giver os, er vores livs eleksir. Jeg vil blive
i troen på, at synet af og samværet med alle jer andre forældre
i DSVF bærer os igennem. Jeg tror på Daniel og jeg tror på jer
forældre – I kan ikke lyve.

Daniel og Sofie med biografbilletter fra Daniels plejere.

Jeg havde allerede én udgave og har siden også anskaffet den
på både fransk, som pop-up, med flere illustrationer. Denne
udgave blev Daniels. Jeg læste den for ham som spæd og planen
var, at den skulle læses mindst en gang om året for ham. Dette
med håbet om, at han en dag ville spørge ind til budskaberne
og forhåbentlig tidligt i livet ville indse at fortællingen i al sin

enkelthed handler om en appel fra forfatteren: Det er ikke
karriere, materielle goder eller luksus rejser der tæller i livet,
men derimod varme, nærhed og kærlighed.
Min helt egen lille prins, kommer aldrig til, at spørge
mig om noget som helst. Han kommer aldrig undrende til
at spørge, hvorfor den lille prins lod sig bide af slangen eller
hvordan rosen klarede sig, imens han rejste. Jeg har affundet
mig med det faktum. Jeg sørger nu for, at Sofie jævnligt sidder i
Daniels seng og bladrer løs i pop-up udgaven, samtidig med, at
hun fromt fortæller sin bror om illustrationerne og ind i mellem
råber: ”Basse – sover du”?
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Fødselsdage har fået en helt og aldeles anderledes
betydning inden i mig, siden vi i 2007 fik Daniels
diagnose, men:
Søndag d. 27. Oktober 2013 fyldte Vores lille Prins 8 år, og
denne dag fortrængte jeg dysterheden og virkelighedens
perspektiv og hengav mig helt og holdent til den vidunderlige
stemning, der var i vores hjem. Daniel var samme dag blevet
opereret og lå også med sit ben i skinne, da det var brækket 2
uger forinden. Per’s og mine tanker havde kredset meget om,
hvorvidt han ville kunne få en god dag, men da klokken slog
midnat sang Per og jeg fødselsdagsang for ham, og Daniel
takkede med utallige af sine søde skæve smil. Vi så på hinanden
og vidste da, at også dette ville han bære os igennem og han
skulle nok sørge for, at dagen blev god. Da vi kom ned til ham
Sofie hjælper gerne med oppakning
af gaverne.

Daniel får en Hapi tromme.

Bedstemor & Daniel.

Senere kom også de bedste venner i verden Rikke og
Kristian, med deres børn Frederikke og Mathilde. Med sig
havde de flødeboller til Daniel og en bestilt omgang massage
hjemme.

Onkel Karl-Johan & Sofie mosler.

Daniel og onkel Karl-Johan

Væk mig venligt ikke og
send et tanke-tillykke med
de 8 år til vores Lille Prins.
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Tal, skemaer og anvisninger fylder sit i hans lejlighed. Men
alt dette er blot rammen om det egentlige. En klog kollega,
jeg engang delte værelse med på et træf, sagde: ”Toilet,
forflytninger og pleje fylder langt det meste af tiden nu… men
der hvor essensen i alle gøremålene er, er der, hvor den unge
pludselig er intenst til stede. Det er en lille procentdel af tiden,
men det er det allermest centrale og meningsgivende i jobbet.”

At SV-ekspertteamet altid står til rådighed med stor faglig
viden og åbenhed overfor de mere følelsesmæssige aspekter i
jobbet, og at SV-foreningen arrangerer træf og undervisning er
kittet, der holder det hele sammen.
Nogen gange forestiller jeg mig, hvordan jobbet ville have
formet sig uden SV-foreningens og SV-ekspertteamets
eksistens. At have teamet og foreningen i ryggen har afklaret,
bidraget og hjulpet i mange situationer lige fra ansøgninger
af forskellige hjælpemidler til behandling af konflikter og
frustrationer. Jeg priser derfor alle SV-børn, deres familier og
støtter lykkelige for, at de rent faktisk eksisterer og kun er et
telefonopkald væk.
Glæde og vemod
Træffene er altid glade, og der er fuld knald på fra morgen til
aften. Men der er også en vis vemod i at være sammen. De
børn, der optrådte med sang og dans for få år tilbage, ser man
være blevet mere passive, og man ser sygdommens indtog i de
enkelte børn.

HVORDAN ER DET AT VÆRE STØTTE
FOR ET MENNESKE MED SPIELMEYER VOGHT?
Af Tea Jensen, Støtte for Rasmus

At besvare dette spørgsmål fyldestgørende kræver mindst
et bogformat, fordi der her er tale om et job med enormt
mange facetter, både hvad angår fag og følelser. Men jeg vil
gøre forsøget at begrænse mig til et par sider. Der vil sikkert
være ting, som andre støtter kan identificere sig med og ting, der
opleves anderledes. Jeg skriver ikke generelt, men beskriver min
oplevelse af at have fulgt Rasmus gennem de sidste 5 1/2 år.
Jobbet ændrer sig hele tiden
Hvis jeg skulle beskrive mit arbejdsindhold for 5 år siden og
sammenholde det med, hvordan det ser ud nu, har de to jobs
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udefra set meget lidt til fælles med hinanden. Dengang gik
det ud på at følge med Rasmus. Følge med i hans tanke- og
talestrøm og i alle hans gøremål. Ud af døren kl. 8.00, skole,
café, fysioterapi, ridning, handlen ind, en gang PlayStation,
aftensmad, opvask, snak, pjat, lidt elguitar, en fægtekamp og
en god lydbog at falde i søvn til.
Nu handler det om at skabe tryghed og afværge angst og
ubehag under forflytninger og køreturer. Det handler om
væskeindtag, tyggefunktion, toiletbesøg, lungetræning og
bevillinger.

Grundstammen er den samme
Selvom de ting, der foregår omkring Rasmus nu er i et helt
anderledes tempo og omfang end for 5 år siden, er jobbet, i
sin egentlige substans, det samme. Det handler om at bekræfte
og styrke Rasmus i det, han formår, og den person han er.
Hans selvforståelse skal styrkes gennem relevante aktiviteter
og samtaler. Den store udfordring ligger i, at jeg - og mine
kollegaer - ikke kommer til at overfuse ham. Og det kræver
større opmærksomhed i takt med, at han gør sig mindre og
mindre bemærket.
Vi holder hinanden opmærksomme på ikke at tale i 3. person
om Rasmus, når han er til stede, og vi løber ikke løbsk i
samtaleemner, der ikke vedkommer Rasmus. Vi pingpong
snakker om sørøvere, fodbold, vulkaner og ninjavåben, og af
og til tilføjer Rasmus et ord eller et grin.
Sammenholdet og vidensdeling i SV
At kunne mødes flere gange årligt på træf og opbygge et
sammenhold med andre SV-børn og deres støtter, er en stor
gevinst -først og fremmest for de unge, men bestemt også for
deres støtter. Det er afgjort et reelt arbejde at være på træf, men
det er samtidig hyggeligt og til tider helt familiært.
Jeg har kun oplevet stor velvilje til at dele erfaringer støtter og
støtter imellem samt støtter og familier imellem. Det giver god
inspiration og stærke argumenter at høre om, hvordan andre
gør.

Når Emil og Andreas spiller, synger vi alle trodsigt højt på de
symbolske linjer fra Jutlandia ”Hun sejler gennem natten med
alle sine børn. Levende og døde.”
Vi ved det alle sammen godt. Vi kan hverken forhindre eller
undgå sygdommens brutale virkelighed. Men vi kan få det
absolut bedste ud af netop i dag!
At være tæt på familien
At familien er den nærmeste samarbejdspartner i hverdagen
med et SV-barn, kræver rummelighed og omstillingsparathed.
Der skal føles grænser af, og man kan blive usikker på sin egen
fortsættes ...
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rolle. Fylder jeg for meget? For lidt? Skal jeg trække mig?
Det er vigtigt at have stor tillid mellem støtteteam og familien.
Man kan som støtte have følelsen af at være overvåget og
tænke, at man konstant skal bevise over for barnets forældre, at
man gør det godt nok, at barnet har haft det sjovt i ens nærvær,
og alt er i orden. Det kan nogle gange være som at få uventede
gæster i eget hjem - det er ikke altid, man har fået støvsuget,
rettet på sofapuderne og luftet ud. Det er derfor heller ikke
altid, at der kan sættes rettetegn ved alt i det øjebliksbillede,
som barnets forældre ser i det sekund, de kommer indenfor
døren. Synes de, at nakkestøtten sidder rigtigt? Er neglene
rensede? Tror de nu, at vi kun har siddet foran fjernsynet hele
dagen?

Derudover er der alle de andre samarbejdspartnere i form af
vikarer, hjemmeplejen, sygehusets personale ved indlæggelse,
kommunen, ergoterapeut, fysioterapeut, sagsbehandler,
hjælpemiddelcentralen og ikke mindst barnets eget netværk
af venner og familie. Der skal videregives information, gives
rum og fordeles ansvar for at forebygge misforståelser, forkert
ordvalg i den unges påhør og for at skabe en fælles ”kultur” at
arbejde ud fra.
At være usynlig og tydelig
Som støtte skal man både kunne gå i et med væggen og
kunne være meget tydelig i sin guidning. Det er en hårfin
balancegang og i takt med at barnet får svært ved selv at sige
til og fra, kommer denne balance til at bero på intuition og det
kendskab man havde til den unge, da vedkommende i højere
grad mestrede sit eget liv. I så langt tid som muligt skal den
unge selv kunne svare på tiltale, men skal samtidig skånes fra
det akavede i ikke at være i stand til at svare. Som støtte, skal
man være påpasselig med sine spørgsmål, være klar i spyttet
og øve sig i at holde pauser. På samme måde som børn og unge
med SV er meget sensitive over for stemninger, skal man som
støtte også tolke på den unges sindstilstand og vurdere, om
det er tid til frække vittigheder, en gang fodmassage eller lidt
tid uden indblanding overhoved.
faglig ballast fås ved at være nysgerrig. Der kan læses, og der
kan stilles spørgsmål til andre fagpersoner omkring den unge.
Men for at gøre arbejdet optimalt må man sætte sig selv som
menneske i spil. Dem vi er, er det vigtigste redskab, og jeg tror
personligt ikke på en adskillelse mellem person og fag. Vi kan
ikke være neutrale i arbejdet som støtter.

Jeg tænker, at tillid og forståelse for hinandens situation er
altafgørende for det gode samarbejde. Når barnet i ryk får
det dårligere, bliver de nærmeste naturligvis følelsesmæssigt
påvirkede, hvilket kræver at man som støtte hurtigt skal sætte
sig ind i en ny situation og yde den tryghed, barnet og dets
familie har brug for. Det vil sige, at det, man gør, skal være
professionelt, værdigt og for barnets bedste.
Samarbejde med mange
Og hvad så, når man er 7 støtter, der sammen skal finde ud
af, hvad der er værdigt og for barnets bedste? Her er jævnlige
personalemøder og supervision redningen. Det kan være en
stor faldgruppe, at støtter, der ofte arbejder alene, kommer til
at gøre tingene på hver deres måde. At arbejde sammen og
hver for sig kræver lydhørhed og fælles fodslag i rigtig mange
henseender og samtidig en stor åbenhed for personlige
forskelle. Vi skal ikke være kloner af hinanden, men arbejde ud
fra samme retningslinjer for at gøre hverdagen så forudsigelig
som mulig for den unge.
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At være fagkyndig
Sundhedsfagligt er der mange lærerige opgaver i arbejdet
med en person, der bliver dårligere og dårligere. Vi skal lære
at give medicin, at lifte, at lejre, at kende symptomer på
lungebetændelse, tryksår og andre følgesygdomme.
Som sygdommen skrider frem, stiller jobbet som støtte også
større krav til pædagogisk faglighed. Der skal ansøges og skrives
begrundelser for det ene og det andet. Der skal reflekteres over
egen og hele teamets praksis. Hvorfor gør vi, som vi gør? Meget

At bare være et menneske!
Man kan være nok så fagligt funderet som støtte, men
vigtigst er det at skabe en god relation til den unge, at være
oprigtig og givende. I jobbet som støtte bestrider man mange
forskellige roller. Nogle gange er man mest ven, andre gange
som forældre, nogen gange oversætter, nogen gange en slags
sagsbehandler, men mest af alt er man bare et menneske, der
gerne vil give sit bidrag for at styrke den unges livskvalitet.
Hvad mødet med SV gør med en
Det er skrevet og sagt før af mange, men mødet med denne
sygdom går under huden på de fleste. Den vigtigste lære fra
samværet med et menneske, der fratages al sin formåen, er
at være oprigtig til stede i sit eget liv. At sætte pris på sine
øjeblikke, at se det store i det små og dagligt huske sig selv på
at betone og indtage, hvad livet giver.
Når vi drøner ud af landevejen i Rasmus’ bus høres Kim Larsens
fortolkning af en gammel kending:
”Ja, hvem har sagt, netop du ska’ ku’ høre og se, høre bølgernes
brus og kunne synge”.
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Forældrekursus på Refsnæs
Af Sara Eldrup

På bagsædet af Hr. & Fru Slumstrup’s Citroën sidder jeg med
kurs mod Kalundborg den første fredag i november. En
hæsblæsende uge, med sidste dag på jobbet og alt hvad
det indebærer er veloverstået. Per har været på kursus på
sjælland de sidste par dage, så der har også været fart på
hjemmefronten. Jeg er derfor træt og udmattet, men alligevel
fuld af forventning til denne weekend i selskab med dejlige
livsglade lidelsesfælder. Kort sagt lader jeg forventningens
glæde overskygge min træthed. Fru Slumstrup sørger da også
for, at der med jævne mellemrum, kan lettes på smilebåndet.
Weekenden er i gang.
Ved 17.30 tiden ankommer vi til Refsnæs, som altid danner
rammen om det årligt tilbagevendende forældrekursus,
arrangeret af SV-teamet. Flere er allerede i gang med at ”tjekke

ind”, hvilket vil sige finde sit navn på listen og finde ud af, om vi
i år skal bo på ”kikkerten”, ”neglebørsten” eller ”Slipseværelset”.
(og samtidig finde ud af om vi er et af de meget få heldige par,
der har fået eget bad og toilet, eller om vi også i år skal blæse
rundt på gangene med vores blege balder sparsomt skjult bag
et håndklæde der ikke har set skyllemiddel de sidste 350 vaske.
(Vi var heldige i år). Der kan siges meget om Refsnæs, -et luksus
eksil er ikke i blandt. Alligevel tror jeg ikke forældrekurset ville
være det samme noget andet sted. Det er ligesom ”vores”.
Traditionen tro byder fredag aftens menu på Spaghetti
Bolognese ala ”The Staureby’s”. Igen i år en udsøgt fornøjelse.
Jeg har glædet mig hele vejen til den bolognese. Tak for mad
Jørn og Merete. Efter maden går vi i skolestuen, hvor der skulle
ses video fra sommerskolen i Pindstrup. Det lyser ud af filmen,

at Anne, Janne og Susan igen i år har givet vores børn og unge
en fantastisk oplevelse. Der er lidt mange ved navn ”Thor”, men
også en enkelt ”Mig selv” med i filmen, som sætter smil på alles
læber og fugter et øje eller to. Efterfølgende trækker vi op i
dagligstuen, hvor der small talkes over et glas rødvin. Der bliver
hygget og Marianne & jeg står egenhændigt for servering af
natmad: Et fad franskbrødsmader med tandsmør og meter-ost.
Mætte, tilfredse og trætte siges der godnat.
Lørdag morgen mødes vi i skolestuen kl. 9.00, hvor ”StoryTeller” Dorthe Futtrup’s medrivende stemmeføring snart får
ro i gemakkerne. Jeg syntes, det var fantastisk at blive mindet
om hvad stemmeføring, kropssprog og mimik kan gøre ved en
historie. Historien om ”Hullet i himlen” faldt nok bedst i min
smag, men det hører nok sammen med, at jeg aldrig rigtig
fandt ud af hvorfor lille Kakasut, skulle blive stor, blot for at slå
alle ihjel og voldtage sig til en kone. Jeg sad tilbage med lidt en
flad fornemmelse over netop den historie, men alligevel glad
for, at have oplevet, hvad det er en ”Story-Teller” kan her og nu.
Et okay valg til kurset.
Efter frokost, var der atter samling i skolestuen, og her
skulle det vise sig, at Anne, Janne og Susan, havde fået fat i en
dame, der tog os alle med storm. I skolestuen blev vi modtaget
af en smilende lille dame med levende glinsende øjne og
varme hænder. Sammen tog Inger Krügermeyer, som hun hed,
os med på en uforglemmelig rejse. En rejse som mest af alt tog
sit udspring i kroppen og alt det fantastiske vi kan gøre ved
den, og alt det vi kan få den til, hvis vi da bare lige bruger de
rigtige teknikker. Hun gav tricks og metoder til, hvordan man
kan få mennesker med synkebesvær til at synke.
Samtidig med, at hun satte os ind i hvilke madvarer, man skal
holde sig fra, hvis man har synkebesvær. Hun lærte os, hvordan
vi kunne skabe ro for en urolig krop og lærte os, hvordan vi
kunne give den mest fantastiske håndmassage, hvor ikke et led
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og ikke en sene eller muskel blev overset. På et tidspunkt sad
de fleste af os og så ud, som om vi var kommet i paradis. En
uforglemmelig oplevelse. Daniel har efterfølgende flere gange
nyt godt af den lange dejlige og nærværende håndmassage –
også han siger: Tak.
Senere var der flere traditioner på programmet: Pigerne
skulle dække bord og mændene skulle lave mad. (Traditioner
lige efter mit hoved). Inden borddækningen, gik vi piger en tur.
Dejligt med en lille opkvikkende, men våd tur.
Efterfølgende fik pigerne dækket et bord, som var de royale
værdigt. Det var vist kun belysningen, som af princip er af
den knap så hygge-stemnings-prægede karakter på hele
Refsnæs. Efter borddækningen var der dømt hønsegårdshygge
i køkkenet, indtil mændene proklamerede, at: Nu var der mad.
Vi satte os til bords til duften og synet af dejlige Siciliansk
inspirerede anretninger. Herrerne havde virkelig præsteret,
selvfølgelig under kyndig supervisering og vejledning fra Hr.
Staureby. Jeg overvejer i øjeblikket lidt om jeg skulle sende
forslag ind til TV3 om et nyt program: Masterchef ala Refsnæs.
Undervejs i middagen, var der traditionen tro: ”Tale til
damerne”. I år havde Hr. Eldrup fået æren. Jeg vil undlade
at referere til fulde, hvad talen gik ud på. Da jeg hørte ham
proklamere, at det var en fejl, vi kvinder nogensinde var blevet
lukket ud af hulen og han efterfølgende så tilføjede, at det var
en stor fejl, at vi også havde fået lært at sige andet end ”JA”,
havde han tabt – jeg hørte ganske enkelt ikke mere.
Efter middagen var der fri tale og dans.
Søndag bød på afslappet Brunch og ”luering” af weekendens
kursus.
En tak skal der lyde fra mig til jer alle, for en mindeværdig
weekend.
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SLISTE 201
FØDSELSDAG

22.05.2000
Luise, 14 år

08.07.94
Mia, 20 år

01.09.90
Jeppe, 24 år

17.11.03
Mads, 11 år

01.06.83
Paw, 31 år

08.07.97
Anna, 17 år

09.09.01
Maja, 13 år

04.12.88
Rasmus, 26 år

09.02.90
Sanne, 24 år

16.06.87
Philip, 27 år

24.08.88
Mark, 26 år

27.10.05
Daniel, 9 år

28.12.87
Peter, 27 år

17.05.90
Jacob, 24 år

17.06.85
Anders, 29 år

26.08.93
Mark, 21 år

03.11.95
Thorbjørn, 19 år

19.01.93
Martina, 21 år

09.03.11
Klara, 3 år
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Tak for de mange opdaterede billeder af jeres børn/unge, nu kan vi næsten vise en komplet fødselsdagsliste.
(Hilsen redaktionen.)
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ROS TIL STØTTERNE
Af Luises mor Lisbeth

Det er helt fantastisk, at der findes nogle dejlige
mennesker til at tage sig kærligt af vores børn. Vores børn
kræver stor tålmodighed og forståelse. Vores børn kan af og til
være meget umulige, og samtidig skal man være opmærksom
på, at børnene ikke er umulige, fordi de mangler opdragelse
eller forsøger at være uartige, men fordi hjernen afvikles.
Det kan faktisk være svært ind i mellem at forstå, selv for os
forældre. Men det at hjernen er i afvikling er jo hele tiden en
kamp. Som Susan Fugger fra SV teamet så jordnært udtrykker
det, børnene skal følge stien, og kommer de bare lidt udenfor,
skal de hurtigt ledes tilbage igen.

Støtterne bliver kastet ud i alverdens udfordringer. De skal
besvare det samme spørgsmål fem gange i træk, fordi Luises
korttidshukommelsen svigter og gradvis forsvinder. De skal
også være kreative, faktisk dobbelt kreative, fordi Luise næsten
ikke kan se. De skal kunne lide sang og musik og skal kunne
tackle mange specielle problemer med vores børn.

Vi har også fundet ud af, hvor vigtigt det er med en god fast
struktur. Det kan være rigtig svært at være ”skrap” over for
andres børn, men det er altså bare nødvendigt, ellers bliver det
mega hårdt at være støtte.

Støtterne skal specielt kunne samarbejde med os
forældre og ikke mindst kommunerne. Lære de andre
børn/unge med SV at kende.

Vi er utroligt glade for vores støtter. De er til stor gavn for
Luise. De har bl.a. taget med hende på sommerskole – vintertur
til Norge – i Legoland – i Tivoli Friheden – i svømmehallen –
i biffen – i hoppe/legeland – i sommerhus – på MC Donalds
– Bowlingcenter - i Mads By Parken – Kalundborg – Cirkus
Sommersummarum. De er simpelthen været med til at give
hendes liv indhold på en rigtig god måde.
Alle disse oplevelser er jo mere komplicerede at deltage i med
et SV barn. Man kan jo ikke bare lige sige, nu skal du lige vente
der, så er pandekagerne snart færdige, eller nu skal du blive her,
jeg skal lige hente noget. Når Luise er klar, så går hun. Nogen
gange kan hun kaldes tilbage, men for det meste er der ingen
”radiokontakt med mobiltelefonen”.
”Vi fik diagnosen i januar 2011, hvor Luise var tæt på 11
år. Hun fik først en støtte omkring 1. juni samme år, pga.
problemer med familierådgiveren. Derfor har Luise ikke haft
støtte så længe, men har dog fået støtte nr. 2 her i 2013, og
samarbejdet med den nye familierådgiver fungerer perfekt.”
Lisbeth, Luises mor.

På grund af hallucinationer er der edderkopper og myrer
der skal slås ihjel, der er spøgelser og mænd der skal
jages bort. Og så har hun også 2 hænder, der kan nå at spolere
en masse på kort tid, eller hun kan brænde sig, skære sig m.m.,
hvis man lige kigger den anden vej. Ind imellem har hun en
mund, der råber meget højt efter andre, og der er mange
forhindringer på fortovene, der er alt for lange køer, og der er
alt for mange mennesker på samme sted.
Luise har søvnproblemer, og ind imellem er der problemer
med, at hun ikke vil tage medicinen eller ikke vil spise/
drikke eller vaske hænder m.m. I de tilfælde er der brug for
afledningsmanøvrer, hvis hun er faret vild i sine egne negative
tanker. Nogle gange må vi hjælpe og andre gange absolut nej.
Hun er teenager i puberteten, og samtidig som en 2-årig med
blæksprutte arme!
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De skal kunne anvende forskelligt teknisk udstyr både til
brug for lyd- eller videooptagelse af aktiviteter, som fx
talent show. Vi nyder specielt den flotte optagelse fra Norge
2013 – tak for det!

Og de skal lære de andre støtter at kende og samarbejde med
dem. Være væk fra deres egen familie i flere dage, for at tage
sig af vores børn.
Luise er begyndt at gå til gymnastik, hvilket hun er rigtig glad
for, så også her er der nye børn og voksne, som Luises støtte
skal lære at kende.
Og mens de konstant lærer nye mennesker at kende, passer de
godt på vores barn, som konstant bliver ringere og ringere og
tiden er knap.
Luise har fået utroligt meget ud af at være på ture med
Spielmeyer Vogt børnene, så vi kan kun varmt anbefale
forældre til SV børn at melde sig ind i foreningen, og lade sit
barn deltage så hurtigt som muligt.
Så kæmpe ros til alle i støtter.

Ros til aktive forældre:
Vi synes også at jer forældre, der påtager jer opgaver med
diverse foreningsarbejde/bestyrelsesarbejde og indsamling til
foreningen fortjener rigtig meget ros, tak for det. Vi har godt
nok ikke benyttet os af selve arrangementerne for os forældre,
men har haft stor gavn af arrangementerne for vores barn, og
desuden stor gavn af at læse i de gamle udgaver af “Hurra for
livet”.
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Mia og Høvding Langøre.

og Anna var oppe i de vilde rutsjebaner sad vi og lyttede, og når
Anna begyndte at skrige grinede Mia over hele hovedet. Det er
simpelthen det bedste ved de vilde rutsjebaner, nemlig at grine
af Anna, der hviner og skriger helt vildt højt
Fredag aften spillede vi traditionen tro banko. Mia var alt for
sej, og den første til at få banko to gange i træk. Anna og Phillip
ville gerne have Mias bakke, så de også kunne blive de første til
at få banko. Tredje omgang lykkedes det brormand Jeppe at få
vinderbakken og blive den første til at få banko.

MIAS LEGOLANDSTUR
Den lange køretur til Legoland blev brugt på at høre film. Da
vi endelig kom derned, kom Anna i det samme og kom hen til
Mias bus for at sige hej. Gensynsglæden mellem de to bedste
veninder var stor! Da vi om aftenen skulle spise, skulle de to
bedste veninder selvfølgelig sidde sammen. Kysse-kongen
Asger (Phillips støtte) kom hen for at sige hej til Mia og Anna
og gav kys på kinden. Begge piger fik total grineflip, når kys-sekongen gav kindkys. Til dessert var der soft-ice, og Mia fik en is,
der var lige så høj som Rundetårnet, og hun kværnede det hele!
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Torsdag aften var vi alle samlet til lidt snolder, og alle fik
hilst ordentlig på hinanden.
Om fredagen i Legoland var der ikke så mange mennesker,
så vi gik sammen alle sammen. Det var en super hyggelig
formiddag, hvor vi var henne og besøge Høvding Langøre, og
Mia fik navnet ”Dansende regndrå-be”. Høvding Langøre kunne
huske alle, og alle fik taget billeder sammen med ham.
Thorbjørn og Anna var oppe og prøve de vilde ting, men vi blev
enige om, at det altså var bedst at blive på jorden! Når Thorbjørn

Mia & Anna tøsehygger.

Lørdag var vi igen i Legoland, der var dog rigtig mange
mennesker, så Mia gik på besøg hos Høvding Langø-re. Vi sad
ved hans bål og bagte snobrød. Jeppe sluttede sig også til ved
bålet. Høvding Langøre var flere gange henne og snakke med
Mia og Jeppe. Han fortalte, at han i dag havde sovet længe,
fordi han havde været ude og fange bøfler hele natten.
Mia grinede af ham og kaldte ham en sovetryne. Høvding
Langøre fortalte også at han havde læst de nye kostråd, og der
står, at man skal spise æbler, så Langøre kom med et æble til
Mia, og de to var meget enige om, at æbler er sunde!

blev der hyggesnakket og spist chips. Julie (Thorbjørns støtte)
ville dele en øl med Mia, men Mia grinede og sagde ”nej, nej”,
men hun ville godt være med til at skåle i sodavand. Flere var
ude og danse til musikken, Mia sad og rokkede ved bordet
og sang med på de gode sange. Da Anna var blevet lidt træt
efter at have givet den gas på dansegulvet kom hun hen og
tøsehyggede med Mia.
Asger havde Jeppe og Thorbjørn med ude til en rigtig
mandesnak, vi måtte ikke få at vide, hvad de talte om, men da
de kom ind i fællesrummet igen, havde Thorbjørn et kæmpe
smil på læberne, og Jeppe var helt rød i hovedet og et stort
grin.
Mia og Anna prøvede at lokke ud af Jeppe og Thorbjørn, hvad
de havde snakket om, men de ville ikke ud med noget og
grinede bare.
Efter en skøn tur i Legoland blev det søndag formiddag tid til
at sige tak for en dejlig tur og på gensyn, når alle ses igen til
efterårstræf i Kalundborg, som Mia glæder sig til.

Til talent-show lørdag aften sang Mia ”Kærlighed” fra
Krummerne, alle de andre piftede, hujede og heppe-de på Mia.
Alle lavede nogle seje shows denne aften. Efter det store show

Mia & Jeppe bager snobrød.

Mia følger Høvding Langøres kostråd
og spiser æble.
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Om Spielmeyer- Vogt Teamet
- og om hvordan vi arbejder i teamet.
Af Anne Hamann

Et særligt arbejde i et særligt team
Der er ingen tvivl om, at vi der arbejder i SV- Teamet, alle synes,
at vi arbejder i et ganske særligt team. Vi følger nogle ganske
særlige børn og unge og deres familier, og vi har til opgave at
være med til at formidle overfor omgivelserne hvilke vilkår SVsygdommen indebærer.
3 ”faktabokse” om Teamet

1

SV- Teamet har fra teamets start i 1997 – først som et
forsøgsprojekt – og fra 2004 som et permanent team,
været organisatorisk forankret på Synscenter Refsnæs.
Initiativtager, og i høj grad også motoren bag opstarten
af teamet, var SV- Forældreforeningen, ligesom teamet og
forældreforeningen fortsat arbejder tæt sammen. SV- Teamet
har siden 2007 været tilknyttet VISO (Den Nationale Vidensog Specialrådgivnings- Organisation under Socialstyrelsen),
hvorfra teamet er finansieret.

2

Medlemmerne i SV- Teamet er: Gitte Rasmussen og
Mette Batsberg, begge forældrerepræsentanter fra
SV- Forældreforeningen, John Østergaard, professor
og lægekonsulent, Susan Fugger og Janne Trebbien,
begge specialpædagogiske konsulenter og Anne Hamann,
socialrådgiver og team- koordinator. Der er desuden en
psykologfunktion i teamet, p.t. vakant. Teamet holder 6 – 7
møder årligt, og er i øvrigt i regelmæssig kontakt med hinanden
på tværs af teamet. På møderne drøftes både personsager – alle
medlemmer har tavshedspligt – og teamets generelle opgaver,
samt teamets måde at arbejde på.

3

.SV- Teamet beskæftiger sig med alle børn og unge i
Danmark (p.t. 23) som har en diagnose indenfor NCLdiagnosegruppen, dvs. diagnosen Spielmeyer- Vogt
(størsteparten af børnene) eller en anden variant indenfor NCLdiagnosegruppen.
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SV- Teamets opgaver er kort fortalt:
- rådgivning og vejledning af familier med et barn eller ung
med SV- sygdommen
- rådgivning og vejledning om børn og unge med SVsygdommen – i forhold til kommuner, herunder sagsbehandlere,
skoler, beskæftigelsestilbud, bosteder, personalegrupper ansat
i hjemmet
- formidling af viden om SV- sygdommen og dette at leve med
sygdommen, for barnet selv, for familien, for institutioner og
skoler mv. hvor børnene og de unge kommer.
Hvordan arbejder SV- Teamet
Det er af stor betydning for teamet at:
- 2 af medlemmerne i teamet er forældrerepræsentanter
som bidrager med deres personlige erfaringer som forældre
til et SV- barn, og som repræsenterer de øvrige familier i SVForældreforeningen
- teamets professionelle arbejder tværfagligt
- forældrerepræsentanternes bidrag og erfaringer tænkes ind i
de professionelle teammedlemmers måde at arbejde på.
SV- Teamets sammensætning på tværs af forskellige
fagligligheder, samt dette at der sidder 2 forældrerepræsentanter
i teamet, der bidrager med den levede erfaring, er afgørende,
for måden teamet arbejder på. Det betyder meget for
de professionelle i teamet, at vi har et forum, hvor vi kan
spørge forældrerepræsentanterne: ”Hvad tænker I om dette
spørgsmål?” Eller hvor forældrerepræsentanterne f.eks. siger:
”Hvis det var mig, så …” Det betyder meget for tonen i teamet,
at vi som professionelle bliver udfordret og holdt lidt i ørerne
omkring ikke at bruge indforstået snak, noget vi nok lettere
ville forfalde til, hvis der udelukkende sad professionelle
omkring bordet.
Forældrenes fingeraftryk kan ses mange steder i SVTeamets virksomhed.
Et eksempel er den nedfældede procedure, som vi følger, når
der er kommet et nyt barn med SV- diagnosen. Det fremgår
af proceduren, at 2 medarbejdere fra SV- Teamet deltager i
diagnosesamtalen med det nye forældrepar, sammen med
den læge, der oplyser om diagnosen. SV- Teamets rolle er her
at stille sig til rådighed for de nye forældre, fortælle om SVTeamets formål og arbejde – og som en del af dette fortælle
om SV- forældreforeningen- og netværket.

Et andet fingeraftryk som skyldes det tætte samarbejde
med SV- forældrene er, at vi i teamet så at sige ”tænker i
netværk”. Det gør vi, når vi argumenterer for vigtigheden af,
at børnene får mulighed for at etablere og bevare et netværk
med de andre børn i SV- gruppen ved deltagelse i den årlige
sommerskole eller SV- forældreforeningens træf og ture. Det
gør vi, når vi argumenterer for at børnenes støttepersoner får
mulighed for at deltage i det årlige SV- personalekursus, som
vi holder på Synscenter Refsnæs, og hvor der i høj grad dannes
et arbejdsmæssigt netværk personalerne imellem. Og det gør
vi, når vi plæderer for vigtigheden af, at forældre deltager i og
trækker på deres netværk i SV- Forældreforeningen, netop fordi
de i dette netværk kan finde en støtte som kun forældrene kan
give hinanden.
SV- Teamet som eksemplarisk model
Vi bliver ofte mødt med spørgsmålet – hvorfor findes der ikke
sådan et team for andre grupper med særlige behov? Vores
svar er, at det ville givetvis være godt, hvis der gjorde.
Der findes kun et par andre rådgivende og vejledende
teams i landet, der er tilnærmelsesvist sammenlignelige
med SV- Teamet. Modellen, hvor der er en sammensætning
af teammedlemmer på tværs af forskellige fag og med
brugerrepræsentation, er SV- Teamet dog indtil videre alene
om. I SV- Teamet søger vi at udbrede kendskabet til SV- Teammodellen i mange forskellige sammenhænge, ved deltagelse i
forskellige faglige netværk, oplæg i andre brugerorganisationer,
og deltagelse i konferencer.
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HJÆLPEMIDDELSIDEN

Du skulle læse:

”Mig før dig er en vidunderlig bittersød
roman om kærlighed og forvandling
Yngre kvinde uden uddannelse møder
lidt ældre, rig, beleven, berejst og
belæst ældre mand.

Af Sara Eldrup

DET ER PLANEN, AT DER FREMOVER I HVER
UDGAVE AF ”HURRA FOR LIVET”, SKAL VÆRE EN SIDE
DER HEDDER: HJÆLPEMIDDELSIDEN”.

GYLDENDALS BOGKLUB
SKRIVER OM DENNE BOG:

Alle er velkomne til at lave en artikel om et hvilket som helst
hjælpemiddel. Det er også muligt, at fremsende ønsker til
en artikel om et specifikt hjælpemiddel, som I ønsker vi skal
undersøge og efterfølgende lave en artikel om.

Opstår der sød musik? Bestemt nej.

Skulle nogen have et hjælpemiddel til sit barn, som man andre
ikke kender til eller som andre kunne få glæde af, vil det være
oplagt at sende redaktionen en besked.

- nok snarere en vild og festlig muzak, der både er sjov og stærkt
underholdende og med et meget overraskende twist til slut.
Lou Clark bliver ansat som handicaphjælper for Will Traynor,
der efter en ulykke sidder i kørestol.

Denne gang vil det hjælpemiddel vi skriver om være:
CerviStøtten.

Umiddelbart kunne Lou og Will ikke være mere forskellige. Lou
har arbejdet på cafe og hængt ud på den lokale pub, mens Will
har væltet sig i kvinder, penge og masser af arbejde fra Tokyo
over New York til London. Dertil kommer, at Will er noget så
inderligt træt af at skulle forholde sig til endnu et menneske,
der bare vil ham det ih så godt. Og som vil hjælpe!

Daniel har siden han var ganske lille, skullet have større eller
mindre grad af hjælp til, at holde sin hage. Daniel har haft
brug for hjælpen fordi han obstruerer sine luftveje. At have en
obstrueret luftvej vil sige, at svælget er helt eller delvist lukket
at fx tungen eller madrester. I Daniels tilfælde er det tungen,
der lukker. Når han sover eller er meget afslappet, slapper hans
muskler ”for meget af”. Derfor kan han ikke holde hverken
kæbe eller tunge på plads. Det resulterer i lange pauser i
vejrtrækningen og markante snorkelyde – og de skal ikke
forveksles hans fars i sovende tilstand, som kan afhjælpes med
en albue placeret godt mellem 4. og 5. ribben.

Will vil ikke hjælpes, han vil være i fred. Men faktisk er Lou
ikke nogen Florence Nightingale, der vil redde Will og
verden - hun har bare brug for jobbet og pengene. Så Lous
forventninger er helt i bund, da hun møder op første dag
hos Will, der er flyttet hjem til sin mor på Granta House ved
Stortfold Castle, så på det punkt står Lou og Will lige.
Mødet mellem Lou og Will er så sjovt og rørende beskrevet, at
der skal meget viljestyrke til for ikke at komme til at klukle under
læsningen. Samtidig er Mig før dig er også en bog, der tager fat
i nogle af livets store spørgsmål på en så fin og vedkommende
måde, at bogen kalder på en tåre eller to i øjenkrogen.”

Jeg har læst den, og synes, den kan anbefales.
Mange hilsner
Sinne Hansen

Betyrelsen 2013
Formand
Merete Staureby
Parcelvej 119
2830 Virum
t
4583 4449
m
2685 4564
familien@staureby.dk
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Næstformand
Carsten Munkholm
Sølodden 1
2760 Måløv
t
4497 0050
m
7255 6294
cmunkholm@live.dk

Kasserer
Erik Hoff Larsen
Porsborgvej 27
9530 Støvring
t
9837 1867
m
2330 6867
erikhoff@larsen.tdcadsl.dk

Redaktør
Marianne Gellert
Grastenvej 207
5700 Svendborg
t
6220 5013
m
2128 7307
mago@ucl.dk
med-redaktør
Sara Eldrup
Storegade 36
8282 Hinnerup
m
3014 44444
sara-eldrup@live.dk

Sekretær
Christian Behnke
Onsgårdsvej 14
2900 Hellerup
t
3962 9622
m
2075 4902
christian@behnke.dk

Bestyrelsesmedlem
Ole Keller
Naurvej 20
7500 Holstebro
t
9743 2393
m
2328 7920
olekeller20@gmail.com

I lang tid hjalp vi Daniel ved at sætte en finger under hans hage
og løfte den op. Andre gange var det nødvendigt at have fat
med 2 hænder, en på hver side af kæben og løfte op i retning af
næsen. Situationen kunne afholde ham fra at finde ro til at falde
i søvn eller koncentrere sig om andre ting.
Det kunne somme tider være både hele og halve timer, han
havde brug for hjælpen, hvilket gjorde det uholdbart i længden,
både for os, plejerne og Daniel selv.
En dag havde vi besøg af ergoterapeuten fra visitationen og
en medarbejder fra Anatomic-Sitt, som skulle rette på hans
kørestol. Medarbejderen fra Anatomic-Sitt, så mig holde Daniel
og spurgte så om ikke en ”CerviStøtte” ville kunne afhjælpe
problemet. Vi fik lov at få en til afprøvning, og den skulle vise
sig, at være et kærkomment hjælpemiddel. Alle Daniels plejere
og os selv har været rigtig glade for den. Vi har nu haft den i
cirka 3 år og er stadig rigtig glade for den.

CerviStøtten findes i 6
størrelser: Large, Medium,
Small, Junior, Børn og
Spædbørn og forhandles af
Anatomic-Sitt. Jeg mener
den koster omkring 800 kr.
Daniel har fået den bevilget
af visitationen.

Skulle jeres barn have brug for hjælp til, ”at holde hagen”, kan
jeg varmt anbefale dette hjælpemiddel.
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N y bog

Foreningen informerer:

Lej Lærkereden på
Djursland - hele året

Når sorgen rammer
Af Laura Philbert, lap@bupl.dk /
Illustration fra bogen: Otto Dickmeiss

HVAD STILLER MAN OP, NÅR BØRN MISTER EN
FORÆLDER? EN NY BOG SÆTTER FOKUS PÅ DØD
OG ALVORLIG SYGDOM I FAMILIEN MED EN RÆKKE
NOVELLER TIL BØRN I SKOLEALDEREN.
Novellesamlingen ’Du er ikke alene’ handler om børn, der
mister et nært familiemedlem. Bogen er udgivet af Børn,
Unge & Sorg, som er en gratis rådgivning for børn og unge
med alvorlig sygdom eller dødsfald tæt inde på livet. Direktør
Preben Engelbrekt håber, at bogen vil give anledning til at tale
med børn om, hvad et betyder at miste en af sine nærmeste.
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.

Hvad er tanken bag bogen?
»Sygdom og død er meget tabubelagt. To ud af tre børn, som
har mistet en forælder eller søskende, har aldrig eller meget
sjældent snakket med nogen om det. Forhåbentlig kan bogen
være en hjælp til, at flere får snakket sammen. Både i familien
og skolen. Nogle voksne er bange for at gøre ondt værre, men
man kan ikke gøre nogen ked af det, hvis de ikke er kede af det
i forvejen. Og de her børn og unge har brug for at snakke om,
hvordan de har det.«

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!

Hvorfor er det så vigtigt at tale om det?
»Langt størstedelen af børn og unge, der mister, kan klare
sig uden psykologhjælp, hvis netværket stiller op. Det er så
vigtigt, at den efterladte forælder både er i
stand til at klare egen sorg og barnets sorg.
Men det betyder også meget, at den øvrige
familie, skolen, børnehaven, SFO’en og
andre i omgangskredsen stiller op. At taler
om det, der er sket, men også giver pauser.
Børn har også brug for at glemme sorgen
indimellem.«
Hvilke udfordringer møder børnene?

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,
olekeller20@gmail.com
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

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.

»Den største udfordring er, at de er
meget alene. Alt for mange voksne kan
ikke finde ud af at stille op. Mange børn
tager også enormt meget hensyn til den
forælder, som er tilbage, og undlader at
tale om, hvordan de har det for at skåne
mor eller far. Når du får alvorlig sygdom
eller død tæt ind på livet i en tidlig alder,
bliver du på nogle måder mere moden
end dine jævnaldrende kammerater.
Det betyder, at du måske synes, de
er lidt barnlige, og at du begynder at
trække dig fra fællesskabet.«

Hvad kan pædagoger gøre?
»Noget af det vigtigste, pædagoger kan gøre for et barn i
sorg, er at skabe faste rutiner og forudsigelighed. Det har børn
meget brug for, når verden er så forandret. Pludselig er alt
usikkert. Det kan hjælpe at forberede barnet på forandringer,
som at der kommer en ny pædagog på stuen. Man skal også
være opmærksom på, om barnet begynder at isolere sig eller
bliver mere udad reagerende.«
’Du er ikke alene’ af Kenneth Bøgh Andersen m.fl er
udgivet af ’Børn, Unge & Sorg’, som tilbyder rådgivning
til børn og unge, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge
eller døde. Bogen er led i kampagnen ’Giv Håb,’ der skal oplyse
om arbejdet med børn i sorg. Den henvender sig til børn på
omkring syv til tolv år, er på 127 sider og koster 29,95 kr. Vil
kunne købes i bl.a. Bog&Idé, BabySam, på saxo.com og på
hjemmesiden www.givhåb.nu. Udgivelsesdato 12. november.
Vil du vide mere, kan du læse ’At forstå sorg – teoretiske og
praktiske perspektiver,’ som er en fagbog til pædagoger og
lærere om, hvordan man kan forstå og håndtere sorg hos børn
og unge. af Jesper Roesgaard Mogensen og Preben Engelbrekt,
begge fra Børn, Unge & Sorg. Forlaget Samfundslitteratur, 2013.
Tvillingesøstrene Anja Tara Giese og Julie Giese, der har mistet
deres mor som 15-årige, har udviklet app’en ’Børn i sorg’ og
e-bogen ’Samtale med
børn om sygdom
og død,’ som giver
viden og redskaber
til at støtte børn med
alvorlig sygdom eller
dødsfald tæt inde på
livet. Både app og e-bog
har fået støtte fra ’Børn,
Unge og Sorg.’

Du kan finde mere
information på
www.giesecomm eller
www.bornungesorg.dk.
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Forår mar-apr-maj

Sommer juni-juli-aug

Efterår sep-okt-nov

Vinter dec-jan-feb

Deadline for indlevering af
materiale til ”Hurra for livet”
er den 15. april

”Hurra for livet”
udkommer i juli

Deadline for indlevering af
materiale til ”Hurra for livet”
er den 15. september

”Hurra for livet”
udkommer i december

Sommerskole uge 25
Materialet bedes fremsendt
elektronisk, til radaktør
Marianne Gellet
mago@ucl.dk
eller medredaktør
Sara Eldrup
sara-eldrup@live.dk

Familietræf den 22.-24.
august

Materialet bedes fremsendt
elektronisk, til radaktør
Marianne Gellet
mago@ucl.dk
eller medredaktør
Sara Eldrup
sara-eldrup@live.dk
Legoland 18.-21. september

Slette Strand 10.- 17. marts
SV-personalkursus
17.-19. marts
Generalforsamling
25. -27. april

Forældrekursus
24.-26. oktober
Efterårstræf
24.-26. oktober

Forårstræf
25. -27. april

Hvad er Spielmeyer-Vogt?
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.

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.

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.

Spielmeyer-Vogt kendes også under den medicinske betegnelse
Neuronal Ceroid Lipofuscinoser (NCL) 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 23 diagnosticerede børn og unge.
Hvis du vil læse mere så kig ind på foreningens hjemmeside

dsvf.dk

bomaerke.dk
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