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Fredag den 14. november var Anne Hamann, Susan
Fugger og jeg i Stockholm, hvor vi mødtes med Bengt
Elmerskog fra Statped i Norge. Anledningen er et nyt
projekt, JNCL and education.
OVERORDNET ER TANKERNE BAG PROJEKTET
FØLGENDE:
•
highlighte uddannelses/udviklings muligheder for
ikke-medicinske tiltag for JNCL
•
projektet skal sammenfatte ”hidden but existing” viden
og udvikle nye videns- og uddannelsesredskaber,
som skal gøre ikke-medicinske tiltag mere effektive
•
projektet skal have konkrete resultater for alle
projekt-deltagere i deltager landene (formidling)
Projektet ser blandt andet på at lære børn med SpielmeyerVogt, herefter kaldet JNCL, håndtegn, for at give dem mulighed
for at kunne kommunikere med disse, også efter at talen bliver
svær eller helt forsvinder.

Tankerne bag projektet er særdeles relevante, de ligger helt
i tråd med måden der tænkes og arbejdes på i Danmark. Der
er bevilget EU midler, deltagende lande er Norge, Tyskland,
England, Finland, Skotland og Danmark. Derudover har BDSRA,
den amerikanske forening har meldt ud, at de ønsker at være
en del af projektet.

I projektet taler man om demens, og at
dette kræver en pædagogisk indsats.
Forskellen fra ældreområdet og demens,
og til JNCL, er at man på JNCL området
ved, at der kommer demens før det
opstår – at demensen så at sige er på vej –
og at man kan forberede sig på dette ved
hjælp af pædagogisk indsats, der kan/skal
startes op for demensen indtræder.
LÆR I DAG HVAD DU
SKAL BRUGE I MORGEN
•
at lære børnene tegnsprog,
fordi kroppen har man altid
med sig
•
hastened learning – læringen
skal optimeres/fremskyndes til
det tidspunkt, hvor barnet kan
lære noget
•
lifeflow – fokus på overgangene i
børnenes liv – sikre
bedst mulig kontinuitet
I Norge har man opstartet nogle før-projekt
undersøgelser, blandt andet hvor 5 børn og unge træner
håndtegn.
Et eksempel fra Matias far: Matias kan afbryde højtlæsning,
men jeg har lov til at læse sætningen eller afsnittet færdigt. Han
kan stoppe mig i at læse ved at trykke på min skulder. Så kan
vi tale om bogen eller tale om noget i handlingen. Når det er
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klaret trykker han en gang til, for at jeg skal fortsætte med at
læse. Dette fungerer fint. Han slipper for at blive irriteret fordi
han gerne vil sige noget,og jeg slipper for at læsningen bliver
afbrudt hele tiden. Det giver samværet en ny dimension.

Anne Hamann, Susan Fugger og jeg deltager på møde i Oslo
i december, hvor de deltagende lande samt USA vil være
repræsenteret, og hvor der kan/skal nedsættes arbejdsgrupper.
Det bliver spændende at følge projektet.
I ønskes alle en dejlig og velsignet jul.
Kærlig julehilsen Merete
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VELKOMMEN TIL

SILJE

Silje er 7 år gammel. Diagnosen, SV, blev stillet
et lille halvt år efter, at vi i november sidste år
henvendte os til den lokale øjenlæge.
Silje går i 1. kl. i en friskole, hvor hun fra sommeren
har haft fuld støtte i undervisningstiden.
Inden da gik Silje i 0. klasse på samme skole og
klarede sig godt på lige fod med alle de andre
klassekammerater.

Silje er en rigtig prinsessepige, der elsker lyserødt,
udklædning, prinsesser og eventyr. Hun er vild med
heste og går til ridning med hendes bedste veninde.
Ofte går hun på opdagelse i fortællingens univers,
og særligt glad er hun for Ole Lund Kirkegaard, Astrid
Lindgren og Disney.

MARK
24. AUGUST 1988 - 29. DECEMBER 2013
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forsættes ...
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Silje har to mindre søskende Mejse og Felix.
Mejse er ikke bærer og Felix har SV. Felix og
Mejse er tvillinger og 2 år gamle.
Siljes far hedder Kasper. Han er 41 år
og arbejder som lærer på en efterskole,
hvor badminton og dansk fylder meget
af arbejdstiden. Siljes mor, Charlotte
er 37 år og arbejder samme sted som
viceforstander. Sammen bor vi i et gammelt
byhus i Middelfart.
I forbindelse med vores korte præsentation
vil vi gerne benytte lejligheden til at sige
tak for den meget varme og omsorgsfulde
modtagelse vi har fået. Både på træf,
forældrekurser og private besøg.

Tusind tak for det
- vi er rørte og imponeret.
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Weekend i gode venners lag
Jeppe på besøg hos Rasmus

Af Tea Jensen (Rasmus' støtte)

En fredag i september mødtes to gamle venner fra
henholdsvis Nordjylland og Sydfyn. Jeppe tog den lange
køretur fra det høje Nord for at besøge sin ven igennem
mange år, Rasmus på Thurø. Ved ankomsten sad Rasmus
godt fremme i stolen, klar til at modtage sin gæst ”den
gæve jyde”, som der i den forgangne uge, var blevet talt
meget om. Der blev trykket hånd og overrakt en æske
chokolade til værten. Jeppe fik lige fortalt Rasmus, at han
egentlig godt kunne spise to stykker, hvis det skulle være.

Rasmus viste sin lejlighed frem til Jeppe og hans støtter, som var
imponerede over Rasmus’ arsenal af våben. Armbrøst, flitsbue,
katapult, pumpgun, maskinpistol, daggert, sværd, kastestjerne
plus det løse. Med en springkniv i hånden bød Rasmus sine
gæster på et glas Sprite og en is fra egen produktion. For hvem,
det endnu er ukendt, er Rasmus direktør i isfabrikken ”Gellerts
Isfabrik” og han har gennem sommeren haft travlt med at
producere og kvalitetsteste is, for efterspørgslen har været stor.
De to venner tog sig hver en lakridsis, mens der blev snakket
om sommerens oplevelser og gøremål og gamle minder.
Inden aftensmaden blev Jeppe og hans støtter
indkvarteret i Rasmus’ forældres nybyggede anneks direkte
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ud til sundet. Blikstille vand, blå septemberhimmel og sol på
terrassen fik jyderne til at overveje at blive en uges tid.
Tilbage i Rasmus’ køkken blev der indtaget lasagne i
betydelige mængder (det er i grunden imponerende, hvor
meget jyder kan spise). Der blev talt om løst og fast, hygget og
grinet og Jeppe fortalte om sin fodboldrejse til Liverpool, hvor
han mødte selveste Daniel Agger. Ud på aftenen hilste de gode
venner hinanden godnat.
Efter et solidt morgenmåltid, blev der tid til formiddagshygge
med spil og sang på terrassen. Der blev sunget de bedste Kim
Larsen og Shubidua-sange, og drengene var godt dækket ind
med hele to guitar-spillende støtter, klare sangstemmer og

fårenes brægen til akkompagnement. Derefter blev Rasmus’
hjemmebyggede katapult ladt med æbler og andet hårdt
materiale og affyret ud over matriklen. Det blev til gode grin og
også et par blund, inden alle blev budt på frokost hos Rasmus’
familie.
Ovenpå nogle dejlige og fyldestgørende timer med
hyggeligt samvær, sagde vennerne ”farvel og vi ses da
heldigvis snart på Legolandstræffet om kun to uger!!”. Da Jeppe
trillede ud af indkørslen, var Rasmus klar til sit eftermiddagshvil
og sov få minutter efter, at hovedet ramte puden. Tilfreds og
opfyldt efter at have haft besøg fra en god ven.

fortsættes ...
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PÆDAGOGISK
VINKEL:
Fra støtternes side er det vigtigt at støtte børn og unge
med SV i at bevare og dyrke sociale sammenhænge.
Derfor giver det god mening at huske pårørendes mærkedage,
at sende en hilsen, et par sms’er, invitationer til sammenkomster,
nogle mails og andre livstegn. Det er en vigtig del af et hvert
menneskes selvforståelse at høre til blandt andre mennesker
og at få respons på det, man selv sender ud. I takt med at den
unge får svære ved at skabe kontakt, beror denne opgave
i højere grad på de professionelle omkring den unge. Det er
aldrig meningsløst at lave et fundament for socialt samvær,
heller ikke selvom den unge måske ikke formår at give udtryk
for sin begejstring eller sin modvilje. For ”vi bliver næret af
andre mennesker”, som min kollega siger.
Mødet mellem Jeppe og Rasmus handlede ikke kun om de
timer de tilbragte sammen. Det handler i lige så høj grad om
alle de gange, Jeppes navn er blevet nævnt i de foregående
uger, små samtaler og forberedelser til hans ankomst. Det
handler om at sende ud og modtage svar. Et par drillende
bemærkninger og påmindelser om hvad der skete på den
og den SV-tur. Finde små klip frem fra gamle dage. Minder,
forventninger og samtaler får de to dages samvær til at brede
sig ud over meget længere tid.
Teksten ovenover er ikke skrevet, som en uforstående ville have
beskrevet besøget. Denne ville muligvis have hæftet sig ved to
meget stille unge drenge, med en masse personale omkring.
Denne person ville nok have bemærket drengenes sitrende
hænder og forsøg på at sige ord, der ligesom aldrig rigtig kom
ud over deres læber, kroppenes hældning og tunge øjenlåg.
Men måske havde personen også set Rasmus’ strålende øjne,
når Jeppes støtter spurgte om han havde smadret noget
for nyligt og hans grin da de genbrugte en sætning fra et
tidligere træf ”vi sender bare regningen til far”… måske havde
personen set at Jeppes ben hoppede af begejstring og hans
ivrige ansigtsmimik, da hans støtter fortalte om David Agger
og fodbold i Liverpool. Og hvis denne person ikke havde følt sig
bare en anelse berørt af noget stort, som er svært at beskrive
i ord, er det grunden til, at vi aldrig vil møde vedkommende i
vores arbejde med børn og unge med Spielmeyer Vogt.

Jeppe giver Rasmus chokolade

For det giver mening, masser af mening.
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Støtterne lader katapulten
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MIAS 20 ÅRS
FØDSELSDAG
Af Malene Lund & Thea V. Frederiksen

Mia blev 20 år i juli måned. Da det var lige op til sommerferien,
ventede hun med at holde fest til sidst i august sammen med
sin mor og far som holdt sølvbryllupsfest. Der blev sat et
stort telt op i haven, og der var jukebox, så der var musik hele
aftenen. Mias kæreste Kristoffer var også med til fest, og de to
sad og holdt i hånd meget af aftenen. Kristoffer holdt også den
flotteste tale til sin smukke kæreste Mia.

Prinsesse Mia var meget modig, hun turde ride på slottets
største heste. I mange år kom Prinsesse Mia på noget der hed
Nejst rideklub sammen med sin hofdame Thea. Her red Mia
både på hestene Svejk og Teddy, og alle synes hun var; åh så
god..
Prinsesse Mia har været på mange forskellige ture rundt
i det danske land. Hun har f.eks. været på tur i rododendron
parken, og i Lønstrup sammen med sin hofdame Marie. Sådan
en tur skal selvfølgelig afsluttes med en stor is til prinsesse Mia
og hendes hofdamer.

Mias støtter havde skrevet en historie til Mia – historien hed:
”Historien om Prinsesse Mia”. I historien var der en hilsen fra
Mias bedste veninde Anna, og der var en dejlig hilsen fra Emil
og Andreas. Mia var helt vild med hendes prinsesse historie, og
hun grinede og smilede imens historien blev læst højt.

Prinsesse Mia har en bedste veninde, hun hedder Prinsesse
Anna. De to smukke prinsesser har fødselsdag samme dag, og
de har oplevet mange ting sammen. De har været på utallige
træf rundt omkring i landet, og så har Prinsesse Mia været på
ferie hos Prinsesse Anna, hvor de var nede hos Prinsesse Annas
søster Clara og spise is.

Her er et uddrag af
”Historien om prinsesse Mia”
Der var engang en smuk, ung prinsesse, prinsessen boede
på Nejstvej og hed Prinsesse Mia.
Prinsessen havde en mor og en far, som hed Dronning Mette
og Kong Jens. Prinsessen og dronningen måtte holde sammen
i familien, da de var oppe imod en konge og 3 prinser på slottet.
Prins Jeppe og prinsesse Mia kæmpede om, hvem der skulle
have retten til kongeriget når kong Jens og dronning Mette blev
for gamle til at bestemme. De to unge prinser, prins Morten og
prins Lasse, var nogle rigtige hyggeprinser, men de var for små
til at overtage kongeriget, så de havde tabt. Derfor sloges prins
Lasse og prins Morten kun med prinsesse Mia for sjov.

Prinsesse Mia er rigtig god til at tage på shoppetur med sine
hofdamer. Især hofdamen Malene er sammen med Mia gode
til at bruge af slottets guldmønter, så prinsesse Mia altid har de
smukkeste kjoler i landet.

Mia pakker gaver op

En dag da prinsesse Mia var i klub Grif, kom en smuk, ung
prins ridende på sin hvide hest. Prinsen hed Kristoffer, og han
blev forelsket i den smukke prinsesse Mia med det samme.
Prinsesse Mia og prins Kristoffers kærlighed voksede sig større
og større, og de var på utallige dates på den gyldne måge, i
zoologisk have og i biografen. Deres 5 årsdag blev fejret med
en overdådig udflugt til det fantastiske Nordsø museum. Prins
Kristoffer digtede ofte kærlighedssange til sin smukke prinsesse
Mia, og prinsesse Mia elskede når hendes prins lavede sange
til hende. Resten af hoffet på slottet fik også lov til at nyde de
skønne kærlighedssange.
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Mor, far, Mia, Kristoffer

Som historien fortæller, har prinsesse Mia oplevet en
masse spændende ting, og hun har stadig en hel bunke
oplevelser til gode. Alle hendes tossede hofdamer nyder at dele
de gode oplevelser med prinsessen, og de glæder sig til mange
flere hyggelige og sjove stunder med den smukke prinsesse
Mia.
Mia havde en rigtig dejlig dag og hun fik en helt masse gaver
som hun nød at åbne, hun fik blandt andet smykker, tøj,
gavekort og ny taske.

Mia og Kristoffer

Jeppe og Louise (støtte)
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FORANDRINGER
I DE FORRESTE AFSNIT AF ØJET
VED NCL-SYGDOMME
Af professor, overlæge, dr.med. John Østergaard, Aarhus Universitetshospital

Spielmeyer-Vogt sygdommen og de
øvrige NCL-sygdomme er karakteriseret
ved, at der sker en hurtig og irreversibel
nedbrydning af øjets nethinde. Dette
er sædvanligvis det første tegn på NCLsygdom.
Ved Spielmeyer-Vogt forsvinder den
sidste synsrest omkring 12-14 års alderen.
Sygdommen er således i aktivitet i det
område af øjet, der beskrives som øjets
bagerste del. Ingen har tilsyneladende
interesseret sig særligt meget for eventuelle
sygdomme i øjets forreste afsnit (f.eks. øjets
linse), formentlig fordi børnene og de unge
i forvejen er synshandicappede, hvorfor
eventuelle forandringer her ikke har den
store betydning for synet.
I 2000 konstaterede jeg for første gang
cataract, dvs. grå stær (en sygdom svarende
til øjets forreste afsnit), hos en SpielmeyerVogt patient. Jeg kontaktede ved denne
lejlighed professor Thomas Rosenberg
på Statens Øjenklinik, der har haft et
mangeårigt kendskab til Spielmeyer-Vogt
sygdommen. Han havde ikke set cataract hos
en SV-patient før og havde heller ikke læst
eller hørt om lignende tilfælde i udlandet.
Jeg kunne heller ikke finde optegnelser i
litteraturen herom, men fandt dog en enkelt
publikation fra 1986 om cataract hos ét barn
med NCL1 fra Finland. Siden har jeg holdt øje
med om der kom flere børn og unge med
cataract blandt de danske SV patienter og
også om der kom beskrivelser i litteraturen.
Sidstnævnte er fortsat ikke tilfældet, men
som det er nogle af jer bekendt, så kender vi
nu flere med cataract og SV her i Danmark.
Ved den opgørelse vi lavede i 2012 fandt vi
fem med cataract.
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Siden har jeg fundet cataract hos yderligere en med SV, og
cataract hos en patient med en atypisk form for NCL2. Jeg har
diskuteret disse fund med en amerikansk øjenlæge (Arlene V.
Drack) som jeg mødte til NCL-mødet i London for 2 år siden.
Hun var meget overrasket over fundene og syntes det burde
beskrives. En publikation herom er netop blevet antaget til
publikation i et internationalt tidsskrift.
Herunder ses et modelfoto af et normalt øje og et øje med
cataract. Der ses en uklarhed af øjets linse pga. aflejringer. Dette
billede viser en meget tydelig cataract. Så tydeligt behøver det
ikke at være. Det kan f.eks. dreje sig om nogle spredte områder
(punkter) af linsen, der er uklar.

Normalt øje

Et øje med cataract

Man ser bedst catarcten, hvis pupillen er udvidet mest muligt,
eller ved at den røde refleks i øjet forsvinder. Blandt de seks vi
kender med cataract og Spielmeyer-Vogt er cataracten erkendt
mellem 18-22 års alderen. På dette tidspunkt er der ingen

synsrest tilbage og det behøver derfor ikke at give problemer.
Imidlertid kan cataract udvikle sig uheldigt og følges af en
anden sygdom i øjets forreste afsnit, et såkaldt glaucom (=grøn
stær). Ved denne tilstand er trykket inde i øjet forøget, fordi
den væske der er i øjet ikke kan komme ud. Dette giver stærke
smerter og hyppigt også et rødt øje. Udvikles der glaucom, skal
dette behandles øjeblikkeligt.
Man kan give øjendråber som mindsker trykket. Når der
er faldet ro over den akutte trykforhøjelse kan man fjerne
cataracten og indsætte en kunstig linse. Det mindsker risikoen
for glaucom betragteligt. Man kan også forebygge glaucom
ved at fjerne en cataract (og indsætte en kunstig linse) før en
eventuel cataract har nået at udvikle sig til et glaucom. Hvis en
cataract er udviklet, ved vi desværre ikke med sikkerhed om og
hvornår et eventuel glaucom udvikles, men vi har i Danmark set
akut opstået glaucom forekomme hos to med SV. Hos den ene
vidste man ikke på forhånd,
at der havde udviklet sig en
cataract.
Vi har tænkt på, hvorfor der
tilsyneladende
udvikles
cataract ved SV og de
andre NCL sygdomme.
Cataract kan opstå som
følge af gentagne traumer
mod øjets linse, men det er
næppe mekanismen. Jeg har
ikke hørt mange forældre
fortælle om at børnene
og de unge bevidst eller
ubevidst piller og kradser
sig i øjnene med rifter på
hornhinden og linsen til
følge. Jeg har overvejet om
det kunne være særlige former for anti-epileptika, der kunne
være årsagen. Heller ikke her synes forklaringen at være.
Der er ikke ét af de anvendte præparater, der er fælles for alle
de seks SV patienter vi kender med cataract. Andre har tidligere
lavet undersøgelser (mikroskopi) af øjne fra døde SV patienter,
og man finder ikke aflejringer (af ceroid lipofuscin) i linsen eller
øjets hornhinde, så cataract opstår heller ikke fordi der i øjets
linse kommer de samme aflejringer, som man ser det i hjernen
og svarende til nethinden. Vi skal formentlig finde årsagen i
nethindeforandringerne. De forandringer man ser her, og som
medfører synstabet, ses også ved den øjensygdom, der hedder
Retinitis Pigmentosa.

Det viser sig, at omkring 50 % af alle med Retinitis Pigmentosa
udvikler cataract. Måske på grund af en sekundær
inflammatorisk reaktion. Det er nærliggende at tro, at det er
den mekanisme, der er årsagen til cataract-dannelsen ved NCL,
men vi ved det ikke.
Rent praktisk betyder disse forhold, at vi skal være
opmærksomme på at cataract (grå stær) med ledsagende risiko
for sekundær glaucom (grøn stær) kan ses ved SV, og at det
formentlig tidligst sker omkring 18 års alderen. Jeg lyser derfor
de unge SV patienter i øjnene når de kommer til kontrol, og er
jeg det mindste i tvivl om der er cataract eller ej, så henviser
jeg videre til en øjenlægeundersøgelse, hvor alle de forreste
øjenafsnit skal kigges godt efter. Det gælder også børnene
med NCL 1 og NCL 2. Her kender vi ikke præcist alderen hvornår
cataracten opstår.

På dette billede, som jeg hentet på Internettet, ses en cataract, hvor der har
udviklet sig et glaucom. Øjet er rødt, og patienten har smerter svarende til
øjet. Ved siden af ses en tegning af de forreste øjenafsnit.

Bliver øjet pludseligt rødt og der er ledsagende smerter skal
I, også selv om vi ikke har kendskab til en eventuel cataract,
kontakte øjenlægen med oplysning om, at der skal undersøges
for cataract og glaucom. Øjenlægen er selvfølgelig velkommen
til at ringe til mig på 78451418 (mit telefonnummer på Skejby).
Cataract ved NCL kan være fredelig. Vi har således set en
cataract være ikke-symptomatisk og uden tegn til sekundær
glaucom igennem en periode på 14 år, men det er vigtigt at
være opmærksomme på at muligheden for komplikationer
i øjets forreste afsnit kan optræde ved SV og de andre NCL
former.
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NY STØTTE
Af Rikke Blicher Kristiansen

Jeg startede som støtte i NCL familier den 1. juli 2014.
For nuværende er jeg i 2 familier; En med et SV-barn (NCL3)
og en med et NCL1 barn.
Efter 2 år på kontor i et vikarbureau som personalekonsulent, savnede
jeg at komme ud og bruge mine faglige kompetencer indenfor
sygepleje. Derudover savnede jeg at have med børn og unge at gøre.
Da jeg fik muligheden for at komme ud i gruppen af NCL børn, var
beslutningen ikke svær. Valget, at det skulle være børn/unge jeg skulle
arbejde med, faldt mig meget naturligt, da jeg er dybt fascineret af disse
skønne væsener – syge eller ej. De giver så meget og er fantastiske til at
klare sygdom, når blot de bliver mødt, forstået, accepteret og
behandlet kærligt og omsorgsfuldt.
Selvfølgelig gjorde jeg mig mange overvejelser i forbindelse
med mit valg. Hvad er det for nogle familier jeg skal ud til?, Hvad er
problemstillingen? Og hvor kan jeg som professionel ansat gøre en
både sygeplejefaglig og personlig forskel for disse familier? Mit ønske
var i bund og grund at arbejde tæt sammen med de enkelte familier
om deres syge barn, hvor min sygeplejefaglige baggrund kunne lette
hverdagen for dem, ligesom jeg ønskede at opbygge en kontakt til
familierne, der bygger på gensidig respekt og tillid.
Da barnet/den unge er omdrejningspunktet, var det vigtigt for mig at
sætte mig godt ind i, hvad sygdommen handler om, og ikke mindst
hvad jeg kunne forvente både somatisk og psykisk i forhold til, hvilket
stadie af sygdommen barnet/den unge befinder sig i. Alt dette vil jeg
gerne, samtidig med at jeg vil lade barnet/den unge vise mig vejen.
Alle børn og unge skal ses som enkeltstående individer – uagtet deres
udfordringer.
For at skabe den gensidige respekt og tillid er det vigtigt, at der
foregår en forventningsafstemning mellem mig og familien. Vi er,
som støtter i NCL familier, hele tiden i konstant udvikling sammen med
jeres børn, men også med jer. Vi vil gerne gøre det bedst mulige i de
enkelte situationer, og I familier er dem, der viser os vejen. Det usagte
kan ofte blive et problem, som kunne være undgået. Man skal turde tage
snakken om, hvad man hver især har behov for. Dette i særdeleshed i
forhold til barnet, men også i forhold til privatlivet. Vi ansatte ”fylder”
meget i jeres familier, og derfor er det vigtigt at få sat ord på, hvordan
vi kan/skal se og respektere familien og dens dagligdag. Sådan at vi
falder bedst muligt ind i jeres dagligdag på en god og behagelig måde
for alle.

på jeres måde og efter jeres ønske. Jeg bliver nødt til at få det
fortalt, hvis det ikke bliver gjort, som I ønsker, så jeg kan rette
op på det og blive bedre. Det usagte kan komme til at ”hænge i
luften” og blive et irritationsmoment for jer som familie, og det
er ikke i nogens interesse. Så derfor må min opfordring være:
Sig det, hvis der er noget, der skal gøres på en anden måde, og
sig det så hurtigt som muligt, så vi alle får den mest optimale
måde at være sammen på.
Som forældre kan I for eksempel forberede vores ankomst
i jeres hjem, så det letter opstarten for både jer, jeres barn og
os støtter. Nogle af de indsatser jeg personligt har været glad
for som ny støtte i ”mine” familier er at have fået adgang til at
se barnets forløb med sygdommen. Det giver viden, indsigt og
forståelse for barnet. Ligesom når der er udarbejdet skemaer/
fortællinger om,, hvad der er vigtigt for barnet, og hvornår og
hvordan tingene skal forløbe. Det være sig medicingivning,
aktivitetsforslag samt korte skrevne indblik i en normal hverdag
for barnet. Ærlighed er vigtig for mig, og når I som forældre
formår at udtrykke, hvad i måtte ønske anderledes, skaber det
tryghed og respekt. Det er også vigtigt for mig, at man får et
lille skulderklap ind i mellem (hvis det er fortjent selvfølgelig),
ellers kan jeg godt komme til at føle mig utilstrækkelig i mit
arbejde.

skal have tid til at finde ud af, at man faktisk kan komme til at
”klinge” sammen. I et job som dette er kemien utrolig vigtig,
da samarbejdet er alfa omega, en ”føl-vagt” giver alle og ikke
mindst familierne mulighed for lige at se os an, og derved
danne jer et overordnet indtryk af, om samarbejdet er en
mulighed.
Derudover finder jeg det utroligt vigtigt, at der
arrangeres regelmæssige personalemøder. Det er vigtig, at
alle vi støtter ”opfører os ens”, med de forskelle vi nu engang har
som mennesker. Vi er ofte alene på jobbet og har derfor brug
for personalemøderne til at sparre med hinanden og vende
eventuelle problematikker. Derudover er det en god mulighed
for at ensarte vores måde at arbejde med barnet/den unge på.
Vi kan sikre, at der ikke er for store forskelle uanset hvem der
er på vagt.
Jeg syntes I familier er fantastiske, og jeg beundrer jer for, at I
giver mig plads i jeres hjem, viser mig tillid og giver mig lov til,
at være sammen med jeres guldklumper.

Der er områder (man kan søge kommunen), der levner plads
til forbedring, når man starter som ny støtte. Nogle kommuner
tillader såkaldte ”føl-vagter”. Det vil sige, vi som støtter får lov
til at følge en af ”de gamle støtter” i 1-3 vagter, inden vi sendes
ud på egen hånd. ”Føl-vagter” giver os støtter en rigtig god
mulighed for, at komme ordentligt fra start. Det skaber tryghed
for alle parter, at man har set og været med til de opgaver,
der skal udføres. Som minimum ville jeg ønske, at man havde
mindst en ”føl-vagt” i alle familier. Vi er alle blot mennesker,
og nogle mennesker ”klinger” bare ikke sammen, og andre

I familier er vores arbejdsgivere, når vi er i jeres hjem og mine
forventninger til jer, som min arbejdsgiver er, at hvis der er noget, jeg
som støtte ikke gør godt nok eller skal gøre på en anden måde, så siger
I det til mig.. Jeg ønsker kun at være en hjælp, og jeg ønsker at være det
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DuSKAL
ikke klippe din hæk…
-for vi lever i et frit land, endda et dejligt frit land, -og
jeg vil bestemt ikke være sådan en, der bestemmer, hvad
andre skal og ikke skal – slet ikke.
Jeg sidder i kørestol fordi mine ben ikke dur. Heldigvis er jeg
født i et godt land blandt mennesker, der vil mig det bedste.
En af de ting jeg elsker allermest, er at komme ud og mærke
vinden blæse i mit hår og solen varme mine kinder. –Og
heldigvis er der mange der gerne vil ”lægge ben til”. Når jeg går
tur langs fortovet, hvor dem der bor i husene har valgt ikke at
klippe hæk, forestiller jeg mig, hvordan det ser ud, når min mor
eller andre ”skubbere” fortæller mig hvordan den store flotte
grønne hæk, vi nu kører forbi, ser ud. Jeg forestiller mig det, for
jeg kan nemlig ikke se det, fordi mine øjne heller ikke dur.
Jeg er blevet et stort barn nu og har været så heldig at få en stor
flot kørestol. Kørestolen er så bred, at den ikke kan være på bare
den ene side/halvdel af fortovet. Det ville ellers være smart, for
så kunne det hele være der. Både mig i min dejlige kørestol,
din flotte grønne hæk og måske endda en busk eller blomst.
Hvis min ”skubber” forsøger alligevel, ender jeg i midten, og

der ligger der tit brosten. Det får min ellers så dejlige kørestol
til at vippe lidt voldsomt op og ned, og så vipper mit hoved
lige så voldsomt frem og tilbage. Det er ikke fordi jeg, som det
seje barn jeg er, ikke kan lide, når tingene bliver lidt vilde, men
jeg kan ikke selv holde mit hoved, for mine nakkemuskler dur
heller ikke, og så er det kun på lidt af turen, jeg syntes det er
sjovt.
Når nu vi går forbi disse store flotte hække, så sidder mit ansigt
ofte i en højde, så jeg får nogen af grene i ansigtet og så er
tanken om din store flotte hæk lidt sløret. Når mine øjne så
heller ikke dur, kan jeg ikke se grenene komme, og så får jeg
dem somme tider i øjnene eller munden. Selv om jeg kunne
se dem, ville jeg ikke kunne flytte mig for dem, for de der
nakkemuskler, duede jo heller ikke. Hvis så bare mine arme
duede, kunne jeg lige skubbe til din flotte hæk, men det gør
de heller ikke.
Mine ”Skubbere” gør alt hvad de kan for at holde min kørestol
i ro og holde grene væk fra mig, men sommetider har din søde
hund selvfølgelig også villet ud og gå tur på fortovet og så er
der også ”lige lidt” der, som min ”skubber”, skal holde mig fri af.
Jeg kan godt huske engang hvor vi fik en hilsen med hjem fra
din hund. Den havde ”skrevet” på mine dæk. Hold da op hvor
lød det sjovt da min ”skubber” opdagede det, for hun sagde så
mange ord, som vi normalt ikke må sige hjemme ved mig. Jeg
sad og smilede for mig selv, men til sidst holdt jeg op. Det tog
nemlig rigtig lang tid, at ”viske” hilsenen væk, så jeg kom til at
sidde lidt for længe i min stol. Mine ben dur jo ikke, så jeg kan
først komme ind når dækkene er rene, for som det store barn
jeg er, kan jeg ikke længere løftes. Det må de heller ikke for min
doktor, for min ryg dur nemlig heller ikke, -og så gør det ondt
at blive løftet. Jeg smilede heller ikke så meget senere, for der
sad nemlig noget gemt langt inde i dækkene, som ikke duftede
så godt. Og min næse, ja den dur faktisk. Den, og så min ører, er
det bedste jeg har. Det er jo derfor, jeg så godt kan lide din hæk
og alt det andet grønne, det dufter så dejligt. Derudover elsker
fuglene det også, og når de så sidder der midt i alt det grønne
bliver de lykkelige, og så giver de sig til at fløjte så smukt. Det
er noget jeg kan lide.
Jeg tror jeg ved, at hvis jeg kunne spørge dig om jeg måtte
låne noget af dig, så ville du sige ja. Du må også gerne låne min
kørestol hvis du har lyst. Jeg skal bare have den tilbage igen
hurtig. Jeg skal nemlig skynde mig ud i alt det grønne for, at
dufte og lytte og du må gerne komme med.

PS: Du skal heller ikke skovle sne…
Efter en dejlig lang og varm sommer med rig mulighed
for at få Daniel med ud og gå lange ture, var jeg mildest
talt røv irriteret over, hvor mange steder man skulle ”rydde
vejen” for ham. Efter endt aftenvagt skulle frustrationerne
ud, -og som så ofte før, gik det ud over tastaturet.
Jeg tænkte: Der er jo med stor garanti ikke nogen der
undlader at klippe deres hæk endsige opsamle sin hunds
efterladenskaber, blot for at irritere os, men hvordan
får man fanget folks opmærksomhed og får dem til at
gå i aktion? Så besluttede jeg mig for at lade dem høre
historien fra Daniels ”synsvinkel”, og heldigvis har min
skønne dreng humor. Ovennævnte er, hvad det blev til. Jeg
lagde ”historien” op i vagtrummet, så de andre ”skubbere”
kunne hygge sig med den. Nogle mente den skulle videre,
og således er den siden hen blevet bragt i hhv. Favrskov
Posten samt Århus stiftstidende. Det har affødt flere
positive tilkendegivelser, og forhåbentligt vil der fremover
være større bål at finde til Skt. Hans.

Billederne er fra en af de mange ture,
der gik hen til bedstefars kyllinger.

Kærlig hilsen en glad og taknemmelig lille medborger.
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SLISTE 201
FØDSELSDAG

01.03.00
Victor, 15 år

17.05.90
Jacob, 25 år

16.06.87
Philip, 28 år

01.09.90
Jeppe, 25 år

17.11.03
Mads, 12 år

09.03.11
Klara, 4 år

22.05.00
Luise, 15 år

17.06.85
Anders, 30 år

09.09.01
Maja, 14 år

04.12.88
Rasmus, 27 år

09.02.90
Sanne, 25 år

29.05.07
Silje, 7 år

01.06.83
Paw, 32 år
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08.07.94
Mia, 21 år

08.07.97
Anna, 18 år

27.10.05
Daniel, 10 år

03.11.95
Thorbjørn, 20 år
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25
ÅRS
JUBILÆUM I DEN

TYSKE FORENING
NCL GRUPPE DEUTSCHLAND, 5-8 SEPTEMBER 2014
Af Merete Staureby

I september deltog Jørn og jeg i det tyske årsmøde.
Det afholdes hvert år i september på Gilde Sporthotel
i Barsinghausen, der ligger en halv times kørsel fra
Hannover. Det er sådan cirka midtvejs i Tyskland, alligevel
er der nogen der kører op til 800 kilometer for at deltage.
Tyskland er et stort land.
Fredag aften bød formanden for den tyske forening, Wilhelm
Rüter, velkommen, og repræsentanter for de forskellige
regioner i Tyskland fortalte om det arbejde, der foregår i de
enkelte regioner. Det er ikke ligesom hos os, hvor vi mødes alle
sammen til de fleste ting. Det kan ikke lade sig gøre med de
afstande de har.
Derefter var der hygge og afslapning på programmet ,
afbrudt af Tagesausklang (tak for i dag) med Uwe Sanneck, der
er diakon og tidligere daglig leder af børnehospice i Hamburg,.
Det er en meget hyggelig tradition. Herefter fortsatte vi i
gårdhaven med hygge og masser af snak. Det er efterhånden
blevet en tradition, at vi byder på en dansk jubilæumssnaps til
alle, og det er en lige så vigtig tradition, at alle venter til alle har
fået. Og så bliver der ellers skålet!

Lørdag formiddag bød på lidt af hvert. Angela Schulz, der
er deres læge, indbød til enkeltsamtaler med de familier, der
havde behov for det. Der var program med Uwe Sanneck for de
forældre, der har mistet deres børn. Der var en aroma workshop
I Tyskland er der cirka 70 nulevende børn med NCL 2 og NCL
3 samt nogle med andre NCL typer. Der er nogenlunde lige
mange med NCL 2 og NCL 3. Derudover har man kendskab
til cirka 150 børn og unge, der ikke lever mere. Der deltager
mange forældre, der har mistet deres børn.

en meget bevægende tale. Efter middagen var der diskotek for
børn og unge, og det glædede også en hel del forældre. For
andre var der hyggeligt samvær i gårdhaven (baren).

Lørdagen fortsatte herefter med gruppefoto og frokost og
kl. 15.00 fortalte Angela Schulz om det sidste nye i Tyskland
vedrørende NCL. Herefter var der to indlæg, og selvom mit
tyske er blevet ret godt, så stod jeg helt af. Det var udelukkende
faglige termer på rivende tysk. Jeg tror faktisk, at selv de tyske
forældre havde deres problemer.

Søndag formiddag var det første program Andagt, hvor
man mindes de børn og unge, der ikke er her mere. Der bliver
sunget, læst digte, bedt Fadervor, og Uwe Sanneck nævner
hvert barn med fødsels- og dødsdag, hvorefter barnets forældre
tænder et lys for dem. Herefter tændes lys for de børn og unge,
der lever, for deres søskende og for dem der ikke er her længere.
Til sidst går alle op og tænder et lys, for en de gerne vil mindes.
Det er en meget gribende, rørende og højtidelig stund. I år var
der syv børn og unge, der skulle mindes.

Lørdag aften var der lagt op til fest. 25 års jubilæet skulle
fejres, så alle skulle spise sammen. Vi fik en dejlig middag,
og vi sad sammen med blandt andet Peter, som en del af jer
mødte til vores generalforsamling. Der blev fortalt historier og
sunget sange. Formanden for den tyske forening, Willy, holdt

I anledning af 25 års jubilæet havde de ”samlet” alle børn,
de der ikke er her mere havde en gul stjerne og dem, der
stadig lever fik et rødt hjerte. Det var meget rørende, og ikke
mindst rørende for os, at Sofie havde fået en plads, sin stjerne,
blandt alle de tyske børn.

Herefter var programmet ’Aktuelle ændringer i Socialret’
og ’Klangmassage’. Da tysk socialret ikke er særlig interessant
for os, slappede vi bare af, og talte med nogle af de andre
forældre.
Efter frokost blev der afholdt generalforsamling.
Jeg et indlæg om vores arbejde i Danmark, hvad vi foretager
os på foreningsplan, hvor mange vi er, en del om SV Teamet
m.m. Der var mange spørgsmål til vores arbejde, og det er helt
sikkert, at vi får mere hjælp her i Danmark end i Tyskland. De har
ikke de samme lovmæssige rettigheder, som vi har. De er meget
glade, fordi vi deltager i deres årsmøde, og synes ligesom vi, at
det er godt og lærerigt at dele erfaringer.
Generalforsamlingen var lidt speciel fordi deres formand,
Willy, stoppede efter 12 år som formand. Desuden stoppede
Barbara, som har været vores kontakt gennem mange år. Hun
har utrætteligt arbejdet for foreningen i 17 år, og har ikke selv
været forælder til et barn med NCL. Så der var taler og gave
overrækkelser.
Jørn og jeg har siden første besøg i 2006 talt meget
med et tysk ægtepar, Ines og Andreas, fra Hannover. Da
vores fly først gik sidst på dagen, besøgte vi dem et par timer
i deres hjem på vej til lufthavnen. Det har vi gjort før. Det er
som med de kontakter de danske familier har fået på Island, i
Norge og Sverige, altid givende, hyggeligt, og meget ligesom
at være ”i familie” at være sammen med andre forældre, når blot
sprogbarrieren kan overkommes.
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FAMILIETRÆF

MED BRUDEVALS

Igen i år var vi i august samlet på Hotel Sabro
Kro til familietræf. Vi havde som altid en rigtig
hyggelig weekend i hinandens selskab.
Børnene og de unge nød John Østergaards selskab
fredag aften og sluttede af med banko. Lørdag var vi
i Djurs sommerland, mændene fandt årets petanquemester. Emil og Andreas var ”hjemvendt” og sørgede
for sang og musik, trofast akkompagneret af vores
børn.
Derudover fik vi også vished for, at de kunne
brudevalsen. Mette og Jens måtte på nemlig en tur
på dansegulvet, da de havde haft sølvbryllup.
Selvfølgelig blev det efterfulgt at strømpeklipningstraditionen. Søndag nød vi et godt foredrag af John
Harmsen inden vi sluttede af med frokost og sagde
på gensyn.
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DANS-SANG-DANS
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EFTERÅRSTRÆF

Kalundborg Vandrehjem
22-24. OKTOBER 2014
Af Jessica

Jeg glædede mig meget til at Randi og jeg skulle på weekend
på Kalundborg vandrehjem, hvor mange af dem jeg havde lært
at kende på sommerskole i Pindstrup i sommers også kom.
Jeg glædede mig meget til at se hvilket værelse, vi skulle bo på.
Vi fik det bedste værelse på hele vandrehjemmet. Der var en
stor dobbelt seng, hvor vi sov. Vandrehjemmet var stort, men
jeg gik meget rundt og snakkede med mine venner.
Randi og jeg var i svømmehallen på Refnæs. Det var rigtigt
sjovt. Vi legede, at vi druknede, når vi havde hovedet under
vandet.
Vi spillede Banko. Det var sjovt, og jeg vandt et krus og en DVD.
Lørdag var der to damer, der gav os klangmassage. Det kunne
jeg godt li’. Det kildede, og det var nogle dejlige lyde. Det vil jeg
gerne prøve igen.
Vi fik også en masse dejlig mad og lagkage som smagte godt.
Emil og Andreas sang og spillede med os, og vi dansede til. Det
var sjovt. Jeg elsker sang og musik. Vi sang alle sammen med.
Jeg glæder mig til at være sammen med mine venner igen.
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DEN 14.
INTERNATIONALE
KONFERENCE
OM SPIELMEYER-VOGTS SYGDOM DEN 22. TIL 26. OKTOBER 2014
Af Carsten Munkholm

Det er vigtigt, at vi har deltagere med på de få
konferencer, der findes om Spielmeyer-Vogt og de andre
NCL-sygdomme. Her får vi besked om det seneste nye
inden for forskning. Det er meget svært stof, og det er ikke
altid opmuntrende nyheder, men det er nødvendigt for os at
høre om og prøve at forstå den udvikling, der foregår inden
for forskningen. Det er ligeså vigtigt, som flere forskere på
denne konference gjorde opmærksom på, at vi er her som en
inspiration for forskerne. De forsker for os og vore børn, og det
både vil og skal de huskes på.
På de seneste konferencer har der været en parallel konference
for forældre- og familieorganisationer. Mødet med både
professionelle og familier, der beskæftiger sig med og har vore
børn inde på livet, er meget lærerigt for alle parter… man hører
om nye måder at se på vore børn og ser andre måder at have
tilgang til børnene på. Men som I ved, er det også bare dejligt at
møde nogen, som er i samme båd som os, og derfor forstår os.
Jeg synes, at der var flere nyheder, og jeg lærte mere på denne
konference, end jeg har gjort ved de tidligere. Der er ikke en
kur på vej, og det bliver heller ikke i år eller næste år, vi skal
forvente nogen behandling, der kan stoppe symptomer. Der er
dog grund til forsigtig optimisme med hensyn til, at nogle af
de områder, forskerne arbejder med, på den lidt længere bane
vil give os behandlingstilbud, der kan gøre livet lidt lettere for
os alle.
FOR YDERLIGERE:
http://nclcordoba.com/website/wp-contentuploads/2014/10/
MedSup-Res%C3%BAmenes-C-3a.pdf
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Den videnskabelige del af konferencen…
det er næsten ikke til at forstå…
Der bliver holdt oplæg/foredrag, afvikles en række workshops
og der er plakatudstillinger med kortfattede forklaringer på
forskerholdenes arbejde. Jeg vil her give min fortolkning af
indholdet i det som foregår og som jeg kan begynde at forstå…
Udviklingen inden for genforskning og cellebiologi…
vi ved nu, at det er langt mere kompliceret end vi tidligere
antog…
Arvelige genetiske sygdomme tegner sig for 50 procent
indlæggelser på sygehusenes børneafdelinger, for voksne er
tallet 10 %. Men mulighederne for behandling er begrænsede.

Aftensightseeing Anette, Trine og Ole Christian

Vi kender i dag 13 gener (CLN1-CLN14) og 430 forskellige
mutationer, der forårsager NCL. 111 kendte mutationer alene i
CLN2 genet. 65 forskellige mutationer i CLN3 giver SpielmeyerVogts sygdom. Der er stadig NCL-børn uden kendt genbillede.
Kan JNCL også opstå på grund CLN9, som er genet, der ikke
er fundet endnu? Susan Cotmans plancher viser udviklingen
inden for cellebiologi i de seneste 15 år.
Hyppigheden af personer med NCL er jfr. Sara Mole ca.
1:100.000, hvilket indebærer, at der på verdensplan er ca.
70.000 – 100.000 og i Europa ca. 7.000 personer med NCL.
Mange mennesker med NCL-sygdomme er ikke diagnosticeret,
og mange NCL-sygdomme er ikke blevet defineret som netop
dette.

Et stærkt hold Carsten, Anette, Andrea, Margie, Heather og Trine

Det var ikke arbejde det hele her hører vi koncert

Efter mere end 20 års forskning er der alene udviklet
behandling til nogle ganske få sygdomme. Der er uendeligt
mange studier undervejs, men der går i gennemsnit 22 år
fra starten af eksperimentel behandling til et lægemiddel er
udviklet. Dyreforsøg kan kun forudsige omkring 70 procent af
de bivirkninger, medicin har på mennesker.

Den ”klassiske” klassificering CLN 1, CLN2 CLN 3 slår ikke
længere til, fordi vi har opdaget så mange underkategorier.
Der er behov for, at vi klassificerer efter andre kriterier: Alder
debut, gener, mutationer, sygdomsmanifestation mm. Vi ved
f.eks. nu, at der er børn, unge og ældre med CLN2 eller Janski
Bielchovski

FOR YDERLIGERE:
Sara Mole:
http://www.ucl.ac.uk/ncl/
Susan L Cotman:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=cotman%20sl
Michelle Hastings (generel genforskning):
http://hastingslab.com/hastingslab.com/HOME.html

fortsættes ...
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Udviklingen i forskning inden for sygdomsmekanisme …
vi ser ikke længere på neuroner og steder i hjernen, men
på forskellige nervetyper
Tidligere beskæftigede forskerne sig primært med hvilken
del af hjernen, der påvirkes af sygdommen og neuronernes
”anatomi”, fordi det virkede som om, det er her sygdommen er:
Affaldsophobning er lig med celledød.
Så simpelt er det ikke nødvendigvis, og nu ser man meget på
neuronernes ”hjælpeceller”, astrocytter og glia. Hjælpecellerne
og neuronerne påvirker hinanden, og der er tegn på, at
reaktioner i og samspillet mellem cellerne er beskadiget i
Spielmeyer-Vogts sygdom. Der er observeret ændringer i
glia før neuroner dør. Betyder det, at glia kommer først (hvad
kommer først … høne og eller æg)? Hypotesen er, at det kan
være muligt at modificere sygdommen ved at rette behandling
mod glia.
Der arbejdes fortsat og intensivt med at regulere enzymaktivitet
(hæmmere og fremmere). Det ses som et af de områder, hvor
man vil kunne finde behandling, der reducerer problemerne
ved sygdommen. Hos David Pearce arbejdes der nu med store
dyr (svin), hvilket forbedrer mulighederne for at komme videre
og få resultater.
FOR YDERLIGERE SE:
Jonathan D. Cooper:
https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/jon.cooper.html
David A. Pearce:
http://www.sanfordresearch.
orgresearchcenterschildrenshealth/pearcelab/ (
der er et 20 minutters foredrag (på engelsk) på denne
hjemmeside, som er ret godt)

Eksperimenterende behandling… Der kommer flere
større dyremodeller (hunde, grise, får mv.) til og det gør
forsøgene mere brugbare
Formålet med denne forskning er finde de mest lovende
retninger for eksperimentel behandling med lægemidler.
Forskningen arbejder med behandlinger, der dog kun vil
være i stand til at have en begrænsende effekt på nogle
sygdomsmanifestationer og ikke resulterer i en kur mod
sygdommen selv.
Flere forskere ser på virkningen af forskellige midler, såsom calnuc
(et calcium-bindende protein), autoimmunforsvarsmedicin og
antiinflammationsmedicin på cellemembranen i neuronen, i
hjælpecellerne osv.
Michelle Hastings og hendes kolleger arbejder med den
hypotese, at der er noget galt i genernes exoner (en del
af genet, der anvendes til processer i genet). Det kan være
denne fejl, som gør at cellevæggen ikke er gennemtrængelig.
Forskerne arbejder med at indføre ”nedregulering af
nukleotider”. Et billede er at denne nedregulering fungerer som
en bro igennem cellevæggen.
Behandlingen har allerede vist sig at virke på andre sygdomme
bl.a. muskelsvind
FOR YDERLIGERE:
Michelle L. Hastings:
http://hastingslab.com/hastingslab.com/HOME.html
Beverly Davidson:
http://www.healthcare.uiowa.edu/labs/davidson/

Aktivitet ved plakaterne2

Hvad er det så der skal til for at vi kan komme videre? …
et møde mellem forskere og forældre…
Der skal flere forskere til. Jo flere der forsker, jo større er
sandsynligheden for, at der kommer forskningsresultater.
Der er flere vanskeligheder med at få flere forskere. Deres
eksistensberettigelse er at publicere forskningsresultater, og det
er meget lettere at gøre det, når man har masser af ressourcer
og mange samarbejdspartnere. Ressourcer og partnere er
der i sagens natur flere af ved store problemstillinger end ved
sygdomme, der er mindre sjældne.
Vi mangler store dyr (hunde, svin, får osv.), som har
komplicerede hjerner der i højere grad ligner mennesker end
f.eks amøber, som der også laves modeller med. Behovet for
mere kompleksitet der ligner mennesker, betyder at det bliver
lettere for forskerne at overføre resultater til mennesker. Så,
forsøg med store dyr er relevante. Desværre er store dyr meget
kostbare.
Forskerne skal bruge organer og vævsprøver … Der skal
anvendes organer fra både dyr og mennesker, og der er faktisk
behov for vævsprøver fra hele livet, ikke bare organer fra døde.
Det koster imidlertid penge at foretage obduktioner på dyr, og
der er flere problemer med at få mennesker til at donere væv
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Carsten, Jon Cooper og Trine Paus

Forældre der arbejder og hygger

… og hvis de donerer, at dette væv anvendes rigtigt de rigtige
steder.
Databaser og tilgængelighed til disse… Der er masser af
data, der ikke systematisk samles og gøres tilgængelige. En
problemstilling er navnet på f.eks det vi kalder Spielmeyer-Vogt.
Rundt i verden hedder denne sygdom: Stengel-Vogts, Battens
og Sjøgren, samt NCL og CLN3. Så, hvis forskere leder i baser
efter NCL relateret data, er der fare for at overse Battens, Sjøgren
osv. Desuden er forskning ud over kollegaskab og deling af
data også konkurrence (og man vil ikke give konkurrenterne
fordele). Der er dog gang i mange databaser: Battens Animal
Research Network, DEM-CHILD, COordination for Rare Diseases,
NCL-ressource gateway, Hamburg international register MGH
NCL clinical database and biorepository.
Overblik… Forskning i NCL-sygdomme er vældigt
specialiseret, og der kan sagtens foregå forskning i
andre sygdomme, hvor resultaterne kan anvendes inden for
vort område. Der er eksempler på ”uhelbredelige” sygdomme,
hvor den ramte er blevet fejldiagnosticeret og så har fået en
behandling, der hører til en anden sygdom … og så bliver bedre
af denne behandling (Gauchers disease/Niemann-Pick, type C).
For at få en mere generaliserende forskning kræves … PENGE
fortsættes ...
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FORÆLDREORGANISATIONERNES
MØDE
Mødet for forældre blev anderledes, end det tidligere
har været. Vi har tidligere mødt forældre fra andre lande og
har fået meget ud af samtaler med dem. Jeg husker Aina, der
netop havde mistet Thor, da vi mødte hende på Bornholm, som
fortalte om Marte Meo metoden og om hele tiden at arbejde
med udvikling med udgangspunkt i, der hvor hvert menneske
er, uanset den stadige afvikling. Mødet med Jan fra Norge som
fortalte, at han brugte timer dagligt på at lære Matias braille
(på det tidspunkt havde vi fået at vide, at det ikke kunne betale
sig). En fantastisk weekend på Oskarsborg med fortællinger om
en norsk families tur til Graceland for at besøge Elvis Presleys
grav og sønnens arbejde med at skabe en model af den by
han boede i. I 2012 var vi i London, hvor vi bl.a. mødte Tony fra
Irland, der havde 2 børn med Janski-Bielchovski og en sindssyg
bil ”Bee for Battens” samt Debbie Reynolds, der arrangerede
velgørenhedsfester for sit barn og skaffede penge på den
måde, fordi det offentlige i England ikke støtter som vi – trods
alt – bliver støttet i Danmark.
Ja der er mange minder om møder med dejlige mennesker!
I Argentina var der desværre og overraskende nok kun
forældre fra 4 lande til stede. Det var Trine og Ole Christian
fra Norge, Cárcamo fra Peru, 14 argentinske familier og vi fra
Danmark. Heldigvis var Andrea, der er leder af den engelske
familieforening og Margie, der er leder af den amerikanske
ditto, der også.
De argentinske familier kendte ikke hinanden og havde
ikke mødt andre i samme situation som dem selv, så det
blev en meget lang præsentationsrunde. Der var et kæmpe
behov for at fortælle, for at blive hørt og for at græde blandt
ligestillede, en meget rørende og dejlig oplevelse.
Forholdene i Argentina er helt anderledes, end vi kan

forestille os. For det første er landet meget fattigt. Der er ikke
skatteindtægter til at få midler til handicappede eller deres
pårørende. Der er ikke aflastning, der er ikke hjælpemidler,
der er ikke støtte i hjemmet, institutionspladser … der er ikke
hjælp. Der er så mange ting, der skulle være i orden, før tanken
om støtte til at mødes overhovedet ville komme på tale.
Jeg oplevede også landet som et meget hierarkisk
opdelt samfund, og myndigheder og doktorer ser ned
på familierne. Den måde vi som forældre i norden bliver
lyttet til og vores kompetencer som forældre til handicappede
børn bliver taget alvorligt, er ikke eksisterende i Sydamerika.
Hvordan skulle en almindelig ”ikkelæge” kunne sige noget som
helst, som en læge eller en myndighedsperson skulle kunne
bruge til noget?
Ikke desto mindre er det indlysende, at der er så meget kvalitet
i at mødes, og det var så tydeligt under denne konference, at
de argentinske familier trængte meget til det. Derfor var det
SÅ FEDT at Andrea og Margie var på konferencen, for de kunne
på stedet skaffe mulighed for støtte til, at familierne vil kunne
mødes i hvert fald en enkelt gang i fremtiden.
Det undrede os i øvrigt … ikke mindst på vegne af vore nye
argentinske venner – som overhovedet ikke reagerede på det
– at der ikke var mad med i prisen for at deltage i konferencen
(og det var ikke billigt). Pænt arrogant synes jeg, at holde en
konference på et luksushotel og så ikke have inkluderet mad
– hvilket indebærer, at der skal bruges en ugeløn på et måltid.
Igen stillede vore engelske og amerikanske søsterforeninger
op og gav mad til disse familier.

Room with a view, vores udsigt

Et eksempel på en ung forsker, der studerer et lille bitte område
af øjet, men hendes forskning kan få stor betydning…
En af de plakatpræsentationer der var udstillet … og som
blev forklaret på konferencen, var Sophia Kleine-Holthaus
PhD-forskning. Hun arbejder på Sara Moles laboratorium på
University College London, og får bl.a. økonomisk støtte fra
BDFA. Hendes præsentation fik en pris på konferencen.

behandlinger til forbedre hjernens funktion.
Dette ph.d.-projekt søgte at udforske, om det er muligt at
udvikle genterapi for SV i øjet. Der skal bruges en musemodel
med CLN3 til dette. (Idet der dog (for mig uforståeligt) arbejdes
med CLN6).

Sophia forklarer: Tab af synet er et væsentlig symptom
ved Spielmeyer-Vogt (herefter CLN3), det er et af de første
symptomer, og behandling, der kan forbedre synet, vil give en
forhøjet livskvalitet for de berørte. En udvikling af behandling
for øjet skal også give værdifuld information om mulige

Projektets første mål var at undersøge progressionen
af tabet af synet på musene, for at finde det tidspunkt
hvor genterapibehandling ville være mest effektiv. Dernæst
blev der produceret virale vektorer med raske kopier af de
sygdomsramte gener, og disse blev injiceret før indtræden af
sygdommen. Virus blev derefter optaget af fotoreceptorer (de
celler i nethinden, der er hårdest ramt, og overvejende dør i
denne model)

Sara Mole og Susan Cotman forelæser

NCL artikel vedhæftning

Et dejligt selskab
at være en del af.
Hvad vi bl.a. lærte
Og lærte vi så ikke noget… Jo, det gjorde vi. Udover den
indlysende lektion i ydmyghed, taknemmelighed og dette
at finde glæden i det små, sad vi en aften og spiste med Ole
Christian og Trine. Her fortæller Trine om en gang Marit var til
Logopæd… Til logopæd? spurgte vi. Ja sygdommen rammer
talen og det har vist sig, at det hjælper rigtigt meget at træne
med en logopæd. Når Marit springer bare en enkelt aftale over,
kan det høres. Så der var måske et område vi i Danmark skulle
kigge på. Ikke mindst i forhold til vore nye børn!

Her er de fleste forældre samlet
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... fortsættes
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Betyrelsen 2014
Formand
Merete Staureby
Parcelvej 119, 2830 Virum
t
4583 4449
m
2685 4564
familien@staureby.dk

Næstformand
Carsten Munkholm
Sølodden 1, 2760 Måløv
t
4497 0050
m
7255 6294
cmunkholm@live.dk

Kontakt SV- Teamet
Brug os – ring til os! Hold jer ikke tilbage!
Vi vil meget gerne at I kontakter os – vi stiller os til rådighed
når I har noget I gerne vil tale om, et konkret spørgsmål
som I vil drøfte, eller noget I vil have os til at gå ind i.
Susan Fugger, pædagogisk konsulent 2320 7712
Anne Hamann, socialrådgiver
2046 2567

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

Sådan ser plakaterne ud

Det andet formål var at undersøge, hvor meget sundt nyt gen
der er påkrævet, og om det har skadelige virkninger på øjet.
Under dette arbejde gives der meget høje doser af virus, og der
var god optagelse, men virus havde en skadelig påvirkning af
synet og af cellernes overlevelse i nethinden. Ved lavere doser,
var der ikke skader på øjnene, men heller ikke en god virkning.
Andre strategier blev forsøgt for at forbedre
”leveringssystemet”, som at give høje doser af en
modificeret virus, en teknik som har været vellykket i andre
øjenlidelser (forskere i Prof. Robin Alis laboratorium har vist
positive virkninger, hvis fotoreceptorceller dør på grund af en
genetisk defekt). Behandlingen af disse celler ved genterapi
forbedrer synet.
Dette kan betyde, at andre øjenceller også skal behandles
for at opnå gavnlige virkninger, når det gælder CLN3. Sophia
undersøgte andre celler i øjet og var i stand til at vise, at der for
patienter med CLN6 genet er en højere andel af en celletype
kaldet bipolare celler, end der er i fotoreceptorer hos raske
øjne. Bipolære celler er celler, der modtager elektriske stimuli
fra fotoreceptorer til den næste etape af turen af elektriske
impulser mod hjernen. Fejl i bipolar celler er meget sjældne,
og kun en håndfuld menneskelige ”øjetilstande” kendes,
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hvor disse celler er påvirkede. Generelt er bipolære celler
ikke så følsomme over for forandringer i deres miljø som
fotoreceptorceller. Det forklarer muligvis, hvorfor de bipolære
celler ikke dør i musemodellen.
Det er derfor muligt, at manglen på sund CLN6 i bipolære
celler fører til ændringer i nethinden og fotoreceptorerne
reagerer og dør. For at teste denne hypotese, vil Sophia i det
kommende år fokusere sin opmærksomhed på at undersøge,
om bipolære celler forandrer sig i CLN6 mus. Der er stadig
meget arbejde, der skal gøres, og det er vigtigt at undersøge
betydningen af bipolære celler, fordi CLN3 genet blev fundet at
være til stede i bipolære celler i en musemodel.
Bipolære celler er placeret i det midterste lag af nethinden,
en placering, der er meget sværere at nå og behandle end
fotoreceptorceller, så Sophia skal finde ud af, om nyligt fundne
virusser kunne være bedre til denne opgave. Dette arbejde
er meget værdifuldt og vigtigt, ikke bare for CLN6 og CLN3,
men fordi det giver en platform for det fremtidige arbejde i
genterapi til øjet i andre NCL-sygdomme.
Vi skal følge Sophias arbejde med stor interesse.
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Sekretær
Christian Behnke
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t
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m
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Lej Lærkereden
på Djursland
- hele året

TALLERKNER MED KANT TIL BLINDE OG SVAGSYNEDE
Det kan være svært at holde maden ’inde’ på tallerknen, når
man ikke ser så godt eller er blevet blind. Og så længe man selv
kan spise, giver det frihed at kunne klare det selv.
Derfor kan det være en god idé med tallerkner med kant.
Her er forskellige net butikker du kan kigge på:
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http://www.butikkik.dk
http://www.hmi-basen.dk
http://littleones.dk (grisen)
Her kan man købe tallerkner med kant i flere farver og design.
Eller ’kanten’ til at sætte på almindelige tallerkner. De har
mange andre hjælpemidler man kan have glæde af, hvis man
ikke kan se.
Sådan bliver du medlem
Du er velkommen som medlem i foreningen. Her får du tilsendt bladet

God fornøjelse

“Hurra for livet” 2 gange om året. Se nedenfor.

Lærkereden består af et dejligt
handicap-egnet hus til 6 personer
samt et anneks til 5 personer.

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

300
150
300

Beløbet overføres til kontonr:
reg. 3259 konto 3299000915

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.

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.

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

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

Deadlines for at reservere sommerhuset
For at alle dels kan få lige chance for at reservere huset, dels får
mulighed for at planlægge i god tid, har vi genindført deadlines.
Der bliver to frister:
16/2 – 15/8 skal søges senest 1. januar
16/8 – 15/2 skal søges senest 1. juli
Du vil få svar ca. 14 dage efter fristens udløb, om du har fået
huset som ønsket. Det er selvfølgelig muligt at spørge, om
huset er ledigt efterfølgende, men du risikerer, at huset allerede
er booket.
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LANDSINDSAMLING TIL SV-FORENINGEN
Dit bidrag (stort eller lille) gør en forskel og du kan stadig nå det:
Indbetaling kan ske på 2 måder:

Via netbank: brug kortart 01 - konto 537-9210 eller
bankoverførsel til: reg. 3259 - konto nr. 3259694264
					

På forhånd tak!
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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 HFL: 15. April

Hurra for livet udkommer i
Juli

Deadline for indlevering af
materiale til HFL:
15. September

HFL udkommer i december

Vintertur: Uge 11

Sommerskole uge 25

SV Personalekursus:
24.-26. Marts

Familetræf
21.-23. August

Generalforsamling:
24.-26. April
Forårstræf:
24.-26. April

Legoland:
17.-20. September
Forældrekursus:
23.okt.-25. okt.
Efterårstræf:
30-okt.-1.nov.

Hvad er Spielmeyer-Vogt?
- og hvem rammer det?
Spielmeyer-Vogt er en medfødt, arvelig, alvorlig og fremad-skridende sygdom, der især angriber nervesystemet. Den udvikler
sig over 15-20 år. Med tiden sættes stadig større dele af centralnervesystemet ud af funktion med deraf følgende og omfattende handicap.

Omkring 15-års alderen er det svært at bevæge sig ved egen
hjælp, og kørestol bliver nødvendig. Samtidig griber de mentale
skader om sig, tidsfornemmelsen forsvinder, orienteringsevnen
og talen påvirkes og forsvinder gradvist, og kun hørelsen er
intakt gennem hele forløbet. I den sidste fase er den unge totalt
plejekrævende. Der kendes ingen behandling mod sygdommen,
og døden vil normalt indtræffe, når den unge er 20-30 år.

I 2014 er der 25 kendte tilfælde i Danmark
Sygdommen er meget sjælden. Fra fødslen sker der en ophobning af affaldsstoffer i barnets celler. Cellerne kvæles herefter af
de ophobede affaldsstoffer, hvilket i særlig grad får indflydelse
på hjernen og centralnervesystemet, fordi nerveceller ikke
gendannes.

Dansk Spielmeyer-Vogt Forening blev stiftet i august 1983 og har
godt 300 medlemmer. Foreningens formål er at støtte, opmuntre
og hjælpe de familier, som er ramt af sygdommen. Foreningen
afholder jævnlige kurser for forældre og ‘træf’ for børnene. Vi
udgiver et medlemsblad 2 gange årligt.

Barnet udvikler sig normalt de første år. Det første symptom
er synsnedsættelse, der som regel opdages i 5-8-års alderen.
Samtidig indtræder indlæringsvanskeligheder. På et tidspunkt får
barnet epilepsi.

I 1997 blev der under Socialministeriet nedsat en gruppe af fagfolk (SV-Teamet), der bistår med rådgivning og vidensopsamling
på såvel det medicinske som det sociale område. Læs mere på
vores hjemmeside.

dsvf.dk

bomaerke.dk

Aktivitetskalender 2015

