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Formandens klumme:

Solen skinner og foråret er på vej. Bladet kommer ud lidt senere 
end vi havde tænkt os. Men ind imellem går det anderledes end 
man har planlagt, og man skal huske at alt foreningsarbejde er 
frivilligt arbejde. Og somme tider  kommer andre og vigtigere 
ting i vejen.

Som nogle vil huske etablerede vi BDIA (Batttens 
Disease International Alliance) for år tilbage. 
Det gik lidt i sig selv igen af samme årsag som 
ovennævnte. Der var sygdom, dødsfald og 
andet, der gjorde, at ingen rigtigt fik taget ansvar 
for at komme videre, sammen.

I februar var jeg til et weekend møde i Frankfurt. Styregruppen består 
indtil videre af Andrea West,  BDFA, Iris Dyck, NCL Gruppe Deutschland 
og Tony Heffernan fra Irland.

Ideen med mødet var at bringe ledere at patient og 
forældreforeninger sammen for at netværke, udveksle 
erfaringer og ideer. 

Deltagerne kom fra England, Tyskland, Polen, Kroatien, Danmark, 
Frankrig, Holland, Belgien, Finland, Norge, Irland og Sverige. Italien, 
Spanien, Portugal og Serbien var også inviteret, men kunne ikke 
deltage, da mødet blev varslet med meget kort notits. Men det var 
spændende at møde nye mennesker. Også endnu engang at blive gjort 
opmærksom på, hvor privilegerede vi på mange måder er i Danmark. 
Lande som Polen og Kroatien har lang vej endnu, men så er det jo godt, 
vi kan arbejde på tværs af grænserne og inspirere og hjælpe hinanden.

Weekenden var sponsoreret at BioMarin (et medicinalfirma). De havde 
hyret et kommunikationsfirma, Portland, fra London til at arrangere 
og lede mødet. Det gjorde de meget professionelt og der var mange 
input, gruppearbejde, interessante oplæg m.m. Portland guidede os 
igennem det hele. Hvad ville vi gerne opnå, hvad var vores styrker og 
svagheder som gruppe. Hvad har virket godt og hvad har været en 
udfordring.

Vi arbejdede os stille og roligt frem mod et europæisk samarbejde. Det 
blev besluttet at et europæisk samarbejde fortsat skal hedde BDIA. Vi 
har allerede et logo.

Det viste sig, at Portland havde en ret stor pose penge med fra BioMarin. 
De har hyret Portland til at lave en hjemmeside til BDIA og supportere 
den de næste 2-3 år. Der er penge til det næste weekend møde, hvor 
vi skal arbejde videre. Et ønske til hjemmesiden er blandt andet, at den 
skal vise, hvor der er behandlingscentre af forskellig karakter rundt om 
i Europa og det skal vi arbejde videre med. Sammen kan vi få ”en større, 
stærkere stemme”, sammen kan vi hjælpe dem, der har brug for det og 
sammen kan vi få større indflydelse.

I ønskes et dejlig forår, det er en skøn tid!
 Merete
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Hej jeg hedder Klara. Mine forældre kalder mig Puttepigen. 
Jeg er 5 år, men bliver 6 år til marts. Jeg bor i Kolding med 
min mor og far. Jeg er storesøster til lillebror Jakob på 3 år og 
lillesøster Saga på 6 mdr. Min mor er fysioterapeut og min far 
er tømrermester.

I februar 2013 fandt lægerne ud af, at jeg har INCL 1. Det har 
været en stor omvæltning for min familie og mig. Men I dag 
har vi et godt fodfæste i livet. Jeg er en glad og mild pige. Men 
jeg kan også godt sige fra, når der er noget der ikke passer mig. 

MIN DAGLIGDAG
Hver mandag går jeg til ridning, lidt udenfor Kolding. Når jeg 
rider på hesten, så sidder der en ridefysioterapeut bag mig. Jeg 
elsker at komme ud i naturen på hesten. Og jeg får det rigtig 
godt i kroppen bagefter. 

KLARA OG FAMILIEN

KLARA

3 dage om ugen går jeg i specialbørnehaven Løvetand i 
Kolding. Det er en dejlig børnehave, hvor der både er musik, 
sang og behandlinger. Jeg har kun korte dage, da jeg hurtigt 
bliver træt.

Når jeg kommer hjem, så elsker jeg at hygge med min 
familie. Hvis jeg synes, mine søskende larmer for meget, så 
har jeg heldigvis min EGEN afdeling. Der er fred og ro, og der 
bestemmer jeg.

Morfar Kim hygger med Klara

Klara og lillebror Jakob

Mor Nina og Klara

Mor Nina, Klara og lillesøster

fortsættes ...
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I min afdeling har jeg ståstativ, cykel og (mekanisk) hest, 
så jeg er lidt af en grejnørd. Det gi’r mig en masse god 
træning. Men nogle gange nyder jeg også bare at ligge på 
min seng og slappe af og høre musik. Jeg har også mit eget 
badeværelse med et stort badekar. Noget af det bedste jeg ved 
er et varmt skumbad med hovedbundsmassage. Derudover 
elsker jeg gåture i det fri, hvor jeg lytter til fuglene og får sol 
på næsen. 

FAMILIEN
Min familie elsker mig meget højt. Jeg nyder at sidde på skødet 
af mor eller far og putte. Min mormor og morfar, og bedstemor 
og bedstefar bor ikke langt fra os. Det er dejligt at have dem tæt 
på, og de hjælper ofte til. Desuden har jeg et hold af gode piger, 
som passer rigtig godt på mig. Flere af dem har været hos mig, 
siden jeg fik diagnosen. Det betyder, at de kender mig og min 
familie rigtig godt.

Det var alt fra mig. Ha’ det godt allesammen.
Knus Klara

Klara og far Mads i kærlig godnatstund

Klara med lillesøster Saga
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GODE RÅD 
ANGÅENDE KONFIRMATION
Hvis man som forældre vælger, at ens SV barn skal 
konfirmeres, er det min mening, at det skal ske så tidligt 
som muligt. Både af hensyn til hukommelsen, men også 
af hensyn til at barnet bedre kan magte og få glæde af 
oplevelsen. Der er selvfølgelig ingen, der kender barnet 
bedre end forældrene selv, her forsøger jeg bare at give 
gode råd videre.

Luises storebror, Allan, blev konfirmeret i 2011, samme år som 
Luise fik diagnosen. Luise syntes, det var en god dag, så hun 
ville også gerne konfirmeres og holde fest med mange gæster. 
Ved Allans konfirmation, valgte vi at placere Luise ved et andet 
bord, sammen med nogen, som kunne give hende den hjælp 
og tryghed hun har behov for. Hun ville nemt kunne spolere 
opmærksomheden for Allan på grund af sygdommen.

Luise blev konfirmeret i april 2013, som hun fyldte 13 år i maj. 
I 2012 blev Luise hårdt ramt af hallucinationer(edderkopper 
så store som fodbolde. Hun kom i medicinsk behandling, 
og var i balance, da hun skulle konfirmeres. Vi fik oplyst, at 
hallucinationerne godt kan blive værre, når der er noget hun 
glæder sig til. Sådan gik det heldigvis ikke.

På specialskolen kom præsten samt en assistent og udførte 
konfirmand undervisningen. Samtidig kunne vi deltage i ”Gud 

& Pasta” i kirken/sognehuset. Gud & Pasta er et tilbud for alle, 
hvor man kan komme til Gudstjeneste på en almindelig hver 
dag efter fyraften. Det foregår i ”børnehøjde” og varer en lille 
halv time. Dernæst aftensmad i sognehuset, og måske en lille 
sludder med præsten. En rigtig god oplevelse, som også kan 
anbefales.

Da dagen nærmerede sig tog jeg til byen lånte nogle kjoler 
med hjem, så Luise ikke skulle belastes med at blive ”slæbt” 
rundt i diverse butikker.

LIGESÅ MED SKO. 
Vi havde fået forsølvet Luises første sut, samt den ene af hendes 
første sko. Det lå så ved hendes tallerken på selve dagen. Hvis 
man beslutter at ofre forsølvning, skal man IKKE vente, for det 
bliver kun dyrere!

Bestil maden ved diner transportable, hvis det skal holdes 
hjemme, eller i lejet lokale, og tag endelig imod alt den hjælp I 
kan få fra venner og familie. Med et SV barn i huset ved man jo 
aldrig hvad dagen og natten bringer. Inviter gerne støtter med, 
de ved hvad det drejer sig om.

fortsættes ...

Gaver er en herlig ting

Smukke Luise

Luise, smuk og 
forventningsfuld i kirken.



10 11

LUISES KONFIRMATION:
Der var dømt hygge fra weekenden startede, da vores 
schweiziske venner (ægtepar på vores alder) ankom om 
fredagen. De havde en gave med til Luise, som vi blev enige 
om, at hun gerne måtte åbne om lørdagen. Det var en kuffert 
med forskellige smykker, hårpynt, parfume, sæbe, figurer, 
nøgleringe, bluse med glimmerperler m.m. Alt sammen 
noget som Luise kunne føle/dufte. I dag er kufferten fyldt med 
telegrammerne, og Luise tager den ind i mellem frem, og så 
skal vi lige læse dem op. Senere kom naboens svigerdatter og 
lakerede Luises negle. Der var rigtig tøsehygge med paraply 
drinks, som foregik i Luises egen lejlighed(den blev endelig klar 
i december 2012).

Højtideligheden foregik søndag kl. 10. Inden da var der tid 
til at mor kunne lave frisure på Luise, og fars kusine Gitte (med 
egen beauty institut) kunne sminke konfirmanden. Mor havde 
i forvejen lavet ”prøve frisure”, så det kunne blive naturligt og 
behageligt for Luise. Luise havde heldigvis sovet godt, humøret 
var i top og solen skinnede. Præsten fik et meget underholdende 
telefonopkald fra Gud midt under gudstjenesten (utroligt og 
genialt). Senere modtog vi det som en lydfil og kunne genhøre 
det. Luise morer sig hver gang hun hører det. 

Selve festen blev holdt i et stort og lyst lokale tæt på hjemmet. 
Vi var ca. 50 børn og voksne. Efter velkomst drinks gik vi straks 
til bords, for Luise er meget glad for mad, og har svært ved at 
vente. Vi forældre havde ikke lavet sang/tale, da vi mente, at 
Luise nok ikke kunne overskue det. 

Vi sang dog ”Smuk som et stjerneskud”. Men heldigvis 
havde mormor lavet en fin lille sang, som Luise den dag i 
dag stadig har stor glæde af, og kan teksten udenad. Skolen 
havde hjulpet Luise med en takketale. De havde heldigvis lagt 
optagelsen ind på hendes computer, så vi kunne bare afspille 
den for gæsterne, og det var en stor succes. Naboens datter 
Cecilie som dengang var 10 år, og som har taget sig meget 
af Luise, trods det at hun er yngre, underholdt os med en flot 
solo dans. Luise underholdt med sang, da hun impulsivt under 
middagen begyndte at synge ”Vimmersvej” – Herligt!

Luise var så heldig, at begge hendes støtter også deltog. 
De hjalp med at pakke gaver op, og fik skrevet det hele 
ned(super dejligt). At støtterne deltog, gjorde også at Luise i dag 
kan have glæde af nogle optagelser fra festen, som er lagt ind 
på hendes computer. Vi gav hende nemlig en I-pod, og den er 

fortsættes ...
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”Det væsentlige er 
                usynligt for øjet, 
  kun med hjertet 
          kan man rigtigt se.

2016

Luise og far på dansegulvet.

hurtig, brugervenlig og i samme størrelse som en mobiltelefon. 
Kvaliteten af billederne er ikke i top, men Luise har stor glæde 
af lydoptagelserne. I marts havde hun været i Norge på træf 
med nogle af de øvrige SV børn/unge, hvor der deltog nogle 
super opfindsomme støtter, som fik lavet en lydhilsen til Luise 
i anledning af konfirmationen. Hvor bliver man dog varm om 
hjertet som forældre, når nogen giver sig tid til sådan et projekt.

Vi havde på forhånd besluttet, at der ikke skulle serveres 
”skrub af mad”. For det første var dagen lang for Luise, for det 
andet kom nogen langvejs fra, og så kunne de køre hjem, når 
de havde lyst.

Alt i alt en rigtig minderig og festlig dag for Luise. Den dag 
i dag taler gæsterne også stadig om, at det var en skøn dag for 
Luise. Og for et SV barn samt forældrene, betyder de gode dage 
RIGTIG RIGTIG MEGET!
    

FARVEL DANIEL

fortsættes ...
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FARVEL DANIEL
Vores familie var ligeledes uvurderlige. Mange ville i den 
tid have gjort nøjagtig hvad vi bad om, men vi kunne ikke 
overskue alt for mange omkring os. Min bror og hans kone, som 
har stået os ukueligt bi i hele forløbet med Daniel, var der for 
Daniel og os til det sidste. De hentede og bragte, informerede 
folk, lavede vores mad, tog sig af Sofie, de lyttede, trøstede og 
støttede og de gjorde det uden at stille spørgsmål til noget 
som helst. For det er vi evigt taknemmelige Gitte & Karl-Johan.

Da vi kom hjem den 16. september var det en glad og 
ivrig Sofie der ventede på os. I hendes lille verden måtte 
hjemkomsten jo betyde, at alt var på vej tilbage til normale 
forhold. Hun måtte dog hurtigt sande, at sådan var det 
desværre ikke helt. Livet som hun kendte det var desværre slut. 
Daniel tog transport og hjemkomsten flot og med sin 
sædvanlige tålmodighed. Vi tror på, at han nød at komme  
 
hjem. John sagde for længe siden til os, at når et sygehus ikke 
kan gøre en rask, så er det ikke der man skal være, og det har 
vi mange gange tænkt tilbage på. Skulle vi være det 
mindste i tvivl om, hvorvidt det var det rigtige at gøre, 
tænkte vi blandt andet på den bemærkning. 

De timer jeg var væk fra Daniel den sidste måned 
kan tælles på en hånd. Det havde selvfølgelig nogle 
omkostninger, specielt for Sofie. Nu da vi var hjemme 
igen, kunne flere ting kombineres og gå bedre op for 
os alle. Da Daniel flere af nætterne krævede 2 personer, 
var søvn en mangelvare, som der måtte samles op på, 
når der var mulighed for det. Da jeg stadig ikke ville 
uden for rækkevidde, måtte middagsluren indtages 
i Daniels seng. Når jeg lå der trygt og godt klods op 
af min lille prins med hans lille hånd i min og vidste, 
at hans trofaste plejere observerede ethvert lille blip 
fra ham, sov jeg som en sten. Gæster kunne komme 
og gæster kunne gå. På min plads ved siden af 
Daniel kunne jeg sove tungt og godt. Daniels plejere 
vidste jeg havde brug for det og var sikkert også 
overbevidste om, at det var godt for Daniel, så de var 
stille som mus og listede rundt, og tog sig af det de 
skulle og skærmede 

2016

Daniel og lillesøster Sofie

Daniel og jeg for resten af verden. De timer var uvurderlige, 
både i forhold til nærværet med Daniel, men også i forhold til, 
at kunne holde til forløbet. Hvad jeg ikke ville give for blot én 
middagslur mere, i nøjagtig de omgivelser... 

Den sidste måned kom Daniel kun ud af liggende stilling 
en enkelt gang, så alt måtte klares i sengen. Det gjaldt 
også hårvask. Igen her var Daniels plejere guld værd. De kunne 
selvfølgelig tricks med at sprætte en sort sæk op og få den ind 
under Daniels skuldre, og så kunne der hældes vand i håret, 
uden der kom en dråbe i resten af sengen. Jeg nævner dette 
fordi det, at kunne føle sig ren er velvære, og for Daniel har 
badet altid været noget, han har nydt. Det var godt nok ikke et 
´bad´, men det var i denne situation næsten lige så godt, og når 
ens kæreste eje ligger der, som Daniel gjorde, er det uvurderligt, 
at have folk omkring sig selv og ham, der kun tænker på at gøre 
det godt. Det sidste smil jeg husker fra Daniel, var da han fik 
vasket sit gyldne hår for sidste gang. 

Den 3. oktober 2016 blev den absolut værste dag i vores 
liv. Daniel, vores skønne lille dreng rejste videre. De 
sidste knap 11 år har han været min faste følgesvend i 
livet. Med ham har jeg sovet, gået ture i regn, slud, sne, 
blæst og sol, hygget, spillet, sunget, grædt, men mest af 
alt har jeg vi smilet. 

Den sidste måned af Daniels liv blev hård for ham. Det kan 
lyde underligt når jeg skriver, at det heldigvis slog ned, som 
lynet fra en klar himmel. Heldigvis fordi det betyder, at Daniels 
sidste mange måneder ikke bar præg af, hvad der skulle til at 
ske. Ugen før han blev indlagt, var han med i Esbjerg sammen 
med Ulla & Inge for at heppe 12 medlemmer af familien over 
målstregen til energiløbets halvmaraton. En tur på 2x2 timer i 
bil, som undertegnede absolut ikke havde udsat ham for, hvis 
jeg var det mindste i tvivl om, at han kunne klare det. Daniel tog 
hele turen med sit sædvanlige glimt i øjet og søde skæve smil. 

Den 3. september 2016 kyssede vi en smilende dreng 
farvel og tog til sølvbryllup i Esbjerg. Klokken 05.00 den 4. 
september var vi hjemme igen, og jeg kyssede Daniel godnat. 
Daniel sov og lignede absolut sig selv. Klokken 07.00 ringede 
Jette og Louise i deres overlap, at Daniel var blevet skidt, og jeg 
gik ned til dem. Herfra startede den hårdeste måned i mit liv. 
Daniel kastede eksplosivt op og var alment rigtig dårlig, så en 
tur på Skejby var uundgåelig. Det var ikke sådan lige at finde ud 
af, hvad der var galt med ham, men skidt det var han. 

De næste 12 døgn bød på mange nedture og desværre 
kun en enkelt optur, den ene dag, hvor det så ud til, at 
situationen ville vende. Daniel har ”snydt” os før og rettet sig fra 
sygdom, der så håbløs ud, så selvfølgelig skulle han have alle 
tænkelige chancer. 12 dage efter han blev indlagt, syntes der 
dog ikke meget mere at stille op. 

Daniel havde fået konstateret betændelse i sin bugspytkirtel, 
og da behandlingen for dette er smertestillende og væske, 
mente vi, at det bedste for ham var, at kombinere det med 
hjemlige lyde og dufte. Derfor valgte vi at blive udskrevet. 
Tanken om at skulle hjem var dejlig, men også skræmmende. 
Vi vendte jo ryggen til ”den røde snor” og trygheden i at være, 
hvor alt udstyret var hvis og såfremt. Ikke desto mindre var vi 
overbeviste om, at det var det rigtige for Daniel, for Sofie og for 
os. Tiden på Skejby sygehus Afdeling A10 stue 113, er meget 
ambivalent at tænke tilbage på. Vi ankom med en Daniel, der 

for få timer siden, havde lignet og opført sig som sig selv, og vi 
tog derfra med en terminalsyg dreng og det var frygteligt. Dog 
varmer det at tænke tilbage på, at alle gjorde hvad der stod i 
deres magt for Daniel og for os. Vi mødte de sødeste og mest 
forstående sygeplejersker, pædagoger og læger. Den hjælp vi 
fik i forbindelse med Daniels indlæggelse og udskrivning, var 
uvurderlig. Vi havde selvfølgelig Daniels faste team med, og 
de var som altid urokkelige i deres tro på Daniel og os. De var 
så vidunderlige, at bare det at skrive om det og tænke tilbage 
på det, bringer tårer i mine øjne. De holdt Daniel i hånden, de 
sang for ham, de flyttede sat-måler, så den ikke lavede mærker, 
de vaskede, nussede og plejede ham, som var han deres helt 
egen. Når sygehusets personale kom og skulle ordne noget 
med Daniel, stod de ved hans side, og fortalte hvordan Daniel 
helst ville have det. Intet forbigik deres opmærksomhed. 

fortsættes ...
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Tiden hjemme blev i den situation vi og Daniel var i, den 
bedste tænkelige. Selv om vi havde vendt ryggen til ”den røde 
snor”, var vores og Daniels evigt åbne livline stadig tilgængelig. 
John Rosendahl Østergård, nu siger og skriver vi det højt. DU ER 
GULD VÆRD. Det har du været fra start til slut, og vi aner ganske 
enkelt ikke, om vi kunne have fået det liv, vi fik med Daniel, 
uden dig. Altid lyttede du og altid tog du din telefon og altid 
vejledte og hjalp du. Vores livline til dig var ikke blot åben, så vi 
kunne ringe og få hjælp, den var også i brug den anden vej. Du 
ventede ikke på, at vi ringede og spurgte om råd, du ringede 
selv og spurgte hvordan Daniel havde det. Du spurgte ikke kun 
til Daniel, du spurgte også til Sofie og til os. Om vi så fik 800 
timers taletid og måtte skrive 17 bøger, ville vi nok ikke få hele 
dit værd med, men vid at vi er meget meget taknemmelige for 
din hjælp og støtte.  

Den dag Daniel rejste, vil for altid stå for mig som en 
sorgens dag. Aldrig har jeg følt mig så hjælpeløs, og aldrig har 
jeg været så uforstående. Hvorfor vores lille uskyldige glade og 
milde dreng kun skulle få knap 11 år på jorden, vil jeg aldrig 
forstå. Hvad jeg derimod forstår er, hvor glad jeg er for det liv, 
han trods alt fik. 

Daniel var fra start til slut en tålmodig, livsglad, nem, 
mild og smilende dreng. Han sov, spiste, lyttede, hyggede 

med Sofie, badende med alle sine brødre og deres drenge 
i badet udenfor herhjemme, i sin liggegynge, hængekøje i  
sansehaven og gassende med alle omkring sig i sin vandseng, 
cyklende på sin cykel godt på vej til Paris i plejernes regnskab 
over tilbagelagte kilometer, en dreng i skoven med Ulla, i 
toget med Jette på vej ind for at købe grøntsager på torvet, 
ved køerne med Eyglo, smilende lumsk i sin seng af Louise der 
taber noget, lyttende til Evi’s latter og sang med sød accent, 
med Linda på tur rundt om Egå Engsø i solnedgangen imens 
jeg tilbagelagde kilometerne i løb, med Susanne som fører at 
Pit-stop vognen ved Frisenborg slot, med Inge på opdagelse og 
finde hidtil uopdagede arealer og shelters i nærområdet eller til 
gensyn med den tilsandede kirke i på Jyllands top samt alle de 

skønne stunder hvor tidligere plejere har lagt deres vej forbi for 
at se til ham. Rosie, Susanne, Brita, Lone og mange flere. 

På alle billederne i mit hoved smiler Daniel. Når vi fik 
gæster, var det en umulighed for dem, ikke at gå ind og sige hej 
til Daniel. Han sad blot der i sin stol, lå i sin seng, hoppede på 
bolden med sin plejer, lå i vandsengen eller badekaret og sagde 
ingenting. Alligevel var han helt utroligt dragende. Hans milde 
og glade væsen, de store lyttende øjne samt hans store runde 

2016

og legede. Han gik i vuggestue og var omgængelig og sød. 
Da sygdommen satte ind, fik vi en tid, hvor han var frustreret. 
Benene ville ikke som han ville, øjnene drillede, maden ville 
ikke ned og søvnen blev forstyrret. Selvfølgelig påvirkede det 
hans humør, og han og vi var kede af det. 

NCL1 gør dog jobbet hurtigt, og vores tålmodige lille dreng 
adopterede forholdsvist hurtigt hans nye situation. Hans smil 
vendte tilbage og med lidt medicinsk hjælp og et tilpasset 
aktiveringsniveau blev indslumringen også afkortet og med 
tiden søvnen god igen.  Med en sygdom som Daniels, er der 
meget at tage sig til. Han skulle til ride fysioterapi , kontroller 
på øjenafdelingen, på sahva og tage aftryk til fodskinner, på 

bandagistcenteret og tage aftryk til håndskinner, have taget 
blodprøver, på børneambulatoriet, på respirationscenteret, 
og vi skulle til møder med børnehave, sagsbehandler, 
personalemøder, visitator, vedligeholde og opdatere 
hjælpemidler og rigtig mange andre ting, men men . Når jeg 
sidder her i dag og tænker tilbage på livet med Daniel, er det 
slet ikke disse ting jeg tænker på.

Jeg tænker på en glad og smilende dreng, der ikke krævede 
ret meget andet, end at være sammen med sin familie og søde 
plejere. Jeg tænker på en dreng der var med til Søndagsballade 
og Fed Fredag i tivoli, i Djurs sommerland, Fårup sommerland, 
Munkholm zoo, Ålborg zoo, Randers Regnskov, Snoezelhuset, 
ude og fiske ved havet, på kattegatcenteret, i Aqua, på 
pokemonjagt, i biografen, på Stadion og se AGF, til ”Fest i vand”, 
på sommerskole, familietræf, badende i badekaret indenfor 

fortsættes ...

2008

2008

FARVEL  DANIEL
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bløde kinder, kunne man ikke stå for. 
Jeg ved med sikkerhed, at man ikke kan 
få tyndslidt hud af at blive aet, at ens 
hænder ikke kan falde af at blive holdt 
og at ens øre ikke falder af ved at blive 
talt til, for så ville det helt sikker være 
sket for Daniel. Heldigvis nød Daniel 
selskab og sociale arrangementer. Det 
var meget sjældent han havde brug for 
at blive skærmet, og det gjorde, at han 
blev slæbt med til stort set alt, hvad vi 
fortog os. 

Daniel havde en evne til at vise 
os, at han da bestemt ikke skulle 
hjem. Han sad med store øjne og 
lyttede til alt hvad der foregik omkring 
ham, og når han havde fået nok, 
nuppede han sig en lur, til han var 
klar igen. Selvfølgelig skulle de rette 
omstændigheder være der, og når vi 
skulle på tur, var det ikke småting der 
skulle slæbes med. Vi havde en regel, 
som kun ganske få gange er fraveget. 
Daniel måtte maksimum sidde i sin 
stol 3 timer af gangen. Derfor skulle 
der pakkes madras, sækkestol, tæpper, 
lejringspuder og parasoller mm. 
Dette krævede en trækvogn, da alt 
det sædvanlige som sug, pusletaske, 
sondepumpe, kateter, liggeunderlag 
mm., jo også skulle medbringes. Igen 
her er det ikke slæbet jeg tænker 
tilbage på, men fornøjelsen ved at 
være afsted sammen som en hel 
familie. Daniel elskede at være med, vi 
elskede at have ham med, og dem vi 
besøgte elskede, at han var med. 

Det sidste år var Daniel hjemme på ”fuld tid”, da vi valgte 
at tage ham ud af børnehaven. Det var vi både dengang og nu, 
glade for vi gjorde. Når jeg tænker tilbage på det år, er jeg helt 
sikker på, at det var det rigtige valg for Daniel og for os. 

Jeg skal være den første til at indrømme, at de sidste 9 år har 
været intense. Følelserne har hængt uden på huden mange 
gange, man har været udsat for prøvelser, man gerne havde 
været foruden, der har været mange kampe at kæmpe, man 
har opdaget uskønne sider af folk nær som fjern, og man har 
sågar somme tider hadet sig selv.

I bund og grund er det jo nok magtesløsheden, der har været 
”ophavsmand” til langt de fleste uønskede oplevelser. Det at 
forsøge at gøre sit absolut bedste i så mange år i træk, tærer 
på kræfterne. 

Men jeg mener, at den hjælp, de rosende og anderkendende 
ord vi har fået, den villighed langt de fleste har udvist i deres 
lyst til at hjælpe os samt alle de vidunderlige mennesker vi via 
Daniel er kommet i kontakt, og ikke mindst den søde måde 
Daniel lærte os så helt ufatteligt meget på, langt overskygger 
de negative sider af historien.

I dag står vi tilbage med et kæmpe tomrum. Vi savner 
Daniel hver eneste dag, vi savner hans plejere, vi savner 
Susan, Anne og John, vi savner simpelthen (næsten) hele 
pakken. Vi gør dog alt hvad der står i vores magt for, at komme 
tilbage på rette spor. Alle Daniels brødre, deres koner og børn 
samt Sofie er vejen vi går. Heldigvis er Sofie kun 9 år og skal 
blive under vores tag i mange år endnu. På hende helt egen 
uskyldige måde, holder hun os fast i virkeligheden. En skønne 
dag må vi huske at takke hende. 

En anden væsentlig ting der holder os på rette spor, 
er alle de familier vi har lært at kende gennem Dansk 
Spielmeyer-Vogt Forening. Igennem efterhånden en del 
år har vi på diverse træf observeret andre forældre der har 
mistet. Hver gang vi har set dem smile eller hørt dem le, har det 
givet os håb og gjort os glade. Med det har vi været fastholdt 
i troen på, at der også er et liv bagefter. Der vil komme en tid, 
hvor man igen kan smile og le. I virkeligheden har vi jo været 
omgivet af en hel forsamling af psykologer med ekspertviden 
på det område af livet, som vi en dag selv skulle igennem og 
ovenikøbet kan vi kalde dem venner. Vi siger tak for hjælpen og 
lover at gøre hvad vi kan for, at give tilbage.

I min helt egen vej igennem dette, ved jeg ikke hvor jeg 
havde været hvis ikke det havde været for Merete. Trofast 
ringede, skrev og kom hun når jeg havde brug for det. Det er 
voldsomt svært at få svar på de spørgsmål der unægtelig opstår 
i ens hoved, når man gennemgår sådan et forløb. Det at have 
en ved sin side hele vejen, som kunne, turde og ville svare på 
ALT, har betydet ubeskriveligt meget. Vi har masser af venner 
og masser af familie, men som mange af dem også erkendte 
undervejs, var der jo bare ting de af gode grunde (heldigvis) 
ikke kunne svare på. Det både kunne og ville Merete. Jeg er 
ikke blind for at det har kostet hende en tur i en følelsesmæssig 
rutsjebane at gøre det. Merete jeg håber virkelig du ved hvor 
uvurderlig en hjælp du var hele vejen og stadig er. 

Mit håb her til sidst er også, at der tilbage på jeres nethinde står 
billedet af en lille lækker og smilende dreng, som elskede livet 
og alt hvad det nåede at give ham.
 

Til alle jer andre, husk at:
Det væsentlige er usynligt for øjet, 
kun med hjertet kan man rigtigt se.

Til dig vores skønne lille dreng:
Vi elsker dig højt og inderligt, du vil 
for altid blive husket som en god og 
glad lille dreng, som vi savner og 
gemmer i vores hjerter. Dit minde 
bør æres med 3 ord, som betegner 
og favner dit skønne lille væsen: 
Smilende, taknemmelig og livslysten. 
Pas godt på dig selv lille ven. 
Vi ses deroppe.

2008
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HEJ HR SKÆG

En hilsen fra Mads og Lise
Jeg har sådan lyst til at sende nogle foto fra en fantastisk dejlig 
berigende weekend med Mads, som er et af de børn der giver 
os støtter så meget i hverdagen.

Når vi støtter giver disse unge mennesker muligheden for at 
opleve, dufte, lytte, smage og føle, så ser jeg glæden i deres 
øjne, og det  gør at jeg elsker mit job.

Mads og jeg har i denne weekend haft travlt med pokemonture 
i eget område og ved den sorte diamant. Hjemme hvor jeg 
bor møder Mads og jeg Hr. skæg som bor i min ejendom og 
Mads fik et ønske opfyldt, nemlig at hilse på Hr. Skæg som 
gav sig god tid til en lang sludder med Mads, der straks sagde 
Ramasjang, fortalte hvor han boede, hvor gammel han var osv. 
En vildt dejlig oplevelse.

Vi har været ude at købe juletræ til Mads’ værelse og pyntet det 
med lego Star wars nøgleringe, så han har fået sig et ønsket 
Star wars juletræ.

Vi har været på Julemarked i Nyhavn og på Konges Nytorv, hvor 
der blev duftet og rørt med på en masse, der blev snakket om 
det der passerede vores vej og der blev nydt risengrød og varm 
cacao ved en jule bod i den bidende kulde.

Til slut endte weekenden med en Tivolitur, hvor der selvfølgelig 
også skulle samles pokemon inden vi skulle ind og se “et 
juleeventyr” i glassalen sammen med store søster Emma, store 
bror Emil og mor Mette.

En fantastisk weekend er slut, jeg glæder mig allerede til i 
morgen mandag hvor jeg har nattevagt hos Mads, - et job jeg 
ikke vil være foruden.

Bedste Hilsener
Lise 
Støtte for Mads

Mads fik et ønske opfyldt, nemlig at hilse på Hr. Skæg som gav sig god tid 
til en lang sludder med Mads,
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FØDSELSDAGSLISTE 2017

17.05.90
Jacob, 27 år

22.05.00
Luise, 17 år

01.06.83
Paw, 34 år

16.06.87
Philip, 30 år

17.06.85
Anders, 32 år

08.07.94
Mia, 23 år

08.07.97
Anna, 20 år

01.09.90
Jeppe, 27 år

09.09.01
Maja, 16 å

03.11.95
Thorbjørn, 22 år

17.11.03
Mads, 14 år

04.12.88
Rasmus, 29 år

01.03.00
Victor, 17 år

09.03.11
Klara, 6 år

09.02.90
Sanne, 27 år



24 25

INDTRYK 
FRA DEN 15. INTERNATIONALE 
KONFERENCE OM NCL I BOSTON
5. TIL 8. OKTOBER 2016 (NCL FOR NØRDER)
Af Carsten

Der afholdes international konference om NCL hvert 
andet år og i 2016 blev konferencen holdt i Boston. Der 
var flere end 200 læger, forskere og pårørende som deltog 
i konferencen. Forældreforeningerne fra Norge, England, 
USA og vi selv var godt repræsenteret. Desuden var der 
forældre fra bl.a. Tyskland, Belgien og Sverige.

Konferencen startede onsdag eftermiddag med en 
gæsteforelæsning og efterfølgende reception, men 
hovedprogrammet startede torsdag morgen og varede til 
lørdag. Der var 2 emner/sessioner hver dag, med i alt 50 
mundtlige præsentationer i løbet af de tre dage. Desuden 
var der sat 60 plakater op, herunder en fra NSVF og en fra os. 
I pauser mellem sessioner bliver plakaterne præsenteret. På 
konferencens sidste dag bliver nogle 4 plakater udvalgt til 
forelæggelse på en session i plenarsalen. NSVF og DSVF var 
blandt de udvalgte, og for første gang i NCL Conferencens 
historie, blev NCL forældre inviteret op på podiet.

SESSION 1: “GENETICS AND CELL BIOLOGY OF 
THE NCLS”
I denne session var fokus på fremskridtene med at identificere 
gener og mutationer, der fører til de forskellige NCL varianter 
og variationerne mellem disse.

13 gener og 440 mutationer, der forårsager NCL er foreløbigt 
identificeret. Efterhånden som databasen bliver større, og vi 
lærer mere om det genetiske billedet bag sygdommene, får vi 
også mere viden om forholdet mellem det genetiske billede 
og sygdommenes fænotyper (udtryk). Forskerne mener, at der 
fortsat er gener og mutationer, som fører til NCL, der endnu 
ikke er blevet identificeret.

Der er gjort store fremskridt indenfor metoder og teknologi til 
kortlægning af genetisk arvemateriale. Det indebærer, at der 
kan screenes hurtigere og mere effektivt end tidligere. Samtidig 
kan man også identificere nye genfejl, der forårsager NCL
Et andet centralt tema i session 1 er forskning i den funktion 
forskellige proteiner har, når de virker. Vi kan se, hvad der 
sker (hvad der går galt – udtrykket – fænotypen), men vi ved 
ikke, hvorfor det sker, fordi vi ikke kender proteinets funktion 

i cellernes kemi. Lige nu skaber den til stadighed voksende 
indsigt en klarere forståelse af, hvor lidt vi ved i forhold til, hvor 
kompliceret det der foregår cellerne er.

SESSION 2: ”DISEASE MODELS AND MECHANISMS”
Denne session præsenterer modeller for studier af CLN på 
celleniveau. Forskerne bruger CLN-syge gener i alt fra gær, 
bananfluer, zebrafisk, mus, får, hunde, aber og grise. Jo mere 
avancerede forsøg på store dyr, jo større er muligheden for 
at kunne overføre resultater til en behandling. Til gengæld er 
de simple forsøg på mindre dyr hurtige, og de koster ikke så 
meget. I USA er der nu dyrket grise med CLN3 (SV) og der er 
store forventninger til resultaterne … men det tager tid.

En del af forskningen undersøger hvad der sker i forskellige 
celletyper: Astrocytter, glia og neuroner og relationerne mellem 
dem. Der er CLN i alle nervetyper, og det ser ud som om, de har 
en funktion i kommunikationen mellem de forskellige. Det er 
altså ikke nok at vide, hvad der går galt inde i cellen, vi skal også 
forstå, hvad der går galt i samspillet mellem celletyperne. Det 
ser f.eks. ud som om der foregår en aktivering i gliaceller og 
astrocytter forud for, at neuroner dør.

SESSION 3: “GENOM-WIDE AND SYSTEMS LEVEL 
STRATEGIES FOR NCL”
Denne session belyser forholdet mellem NCL som en 
neurodegenerativ lysosomal lagringssygdom har visse 
fællestræk med andre og mere kendte neurodegenerative 
sygdomme som Huntinton, Parkinson og Alzheimer. Man skal 
sikre, at der i forskningen og den øgede forståelse af disse 
sygdomme, er mulige gevinster for NCL-sygdommene. Er der 
f.eks. medicin der virker på Parkinson, skal man se om den vil 
virke på Spielmeyer-Vogt. Lige nu er det medicin der lindrer 
og sinker sygdommenes fremskriden, der er ikke tale om 
helbredelse.

Det EU-finansierede forskningssamarbejde ”Batcure” har det 
formål at finde medicin med en positiv effekt på CLN3, CLN6 og 
CLN7. Mange har den opfattelse, at den dag vi knækker ”NCL 
gåden”, vil det sagtens kunne skyldes et gennembrud i forskningen 
af de større og mere kendte nervedegenerative lidelser.

SESSION 4: “RECENT ADVANCES AND CHALLENGES 
IN TRANSLATIONAL RESEARCH”
En session flere af os havde store forhåbninger til. Her 
præsenteres resultater af forskellige behandlingsforsøg 
på forskellige modeller indenfor forskellige CLN varianter. 
Hovedkonklusionen er at nogle behandlinger: Stamcelleforsøg, 
genterapi og enzymerstatning har en vis effekt på enkelte CLN 
varianter. Det lader til, at behandlingskombinationer ofte giver 
bedre effekt end 2 enkelte behandlingstyper (altså 1+1=3). 
Det er primært indenfor CLN1 og CLN2, hvor fraværet af nogle 
enzymer (TPP1 og PPT1) – i teorien – kan løses ved at tilføre 
enzymerne. Der er dog fortsat mange hindringe,r og meget vi 
ikke ved, og praksis har vist, at det, der teoretisk ser enkelt ud, 
ikke er det.

Inden for det, som interesserer os mest, Spielmeyer-Vogt, er 
det største fremskridt, at der er fundet en vektor (transportør 
(virus)), som kan transportere raske gener (genterapi). For 
2 år siden var genterapi for vores sygdom ikke en mulighed, 
fordi gener ikke kunne gennembryde cellevæggene. Det er nu 
forandret.

Hvis I vil vide, hvilke forsøg, der pågår indenfor vore NCL-
sygdommene, er det interessant at søge på CLN på denne 
hjemmeside: www.clinicaltrials.gov 

SESSION 5: “LATE BREAKING NEWS AND SELECTED 
TALKS FROM POSTERS”
De personer, der stod bag plakaterne, som plakatkomitéen 
havde udvalgt fik hver 15 minutter til at præsentere deres 
plakat. Trine viste efter en kort indledning ”Filmen om Mari” 

og det var meget bevægende at overvære 200 forskere (osv.) 
sidde musestille og blive bevæget over at blive præsenteret 
for denne smukke unge norske pige, og hvordan man skal 
være støtte for hende. Der var ikke et øje tørt efter det. Inden 
da havde Merete på fantastisk vis fortalt om SV-teamet og den 
danske model. Da denne session foregik fuldstændigt samtidig 
med at Daniel blev begravet, var det på alle måder passende, 
at Merete fortalte om Daniel og bad om, at vi alle rejste os og 
holdt et øjebliks stilhed for at ære Daniel. Jeg er sikker på, at 
denne session er den, alle der var til stede i Boston vil kunne 
huske længst.

Late breaking news viste sig at være, at der er fundet en CLN7-
variant i en abekoloni i en zoologisk have i Canada. Det kan 
blive et vigtigt bidrag i forskningen, fordi det er en naturligt 
forekomst af NCL i en model der ligner mennesker meget.
Session 6: “Hot Topic in Clinical Research Workshop: 
“Neurobehavioral and Psychosocial Function in the NCLs”

Meningen med denne session var at diskutere socialmedicinske 
perspektiver ved NCL-forskningen, og to af bidragsyderne var 
Bengt og Anne Grethe fra Statped midt (gamle Tambartun), der 
fortalte om henholdsvis projektet ”Education and Learning” 
og om håndtegn som hjælpemiddel for elever med NCL. 
BDFA og BDSRA bidrog også med præsentationer af studier 
omkring livssituationen for familier med NCL-børn. Vigtigt, 
synes vi forældre, der var tilstede på konferencen, at også den 
socialmedicinske og pædagogiske forskning bliver hørt under 
sådan en konference.

fortsættes ...

Den lille prins var betydningsfuld i Daniels liv. Så inden Boston “stod op” for at mindes Daniel citerede 
Merete dette citat: Kun med hjertet kan man se rigtigt. Det væsentlige er usynligt for øjet.
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ET LILLE SPIN OFF
Af Carsten

ORPHAZYME

Anette sidder torsdag morgen og ser 
deltagerlisten for konferencen i Boston 
igennem. Der er en deltager fra Danmark 
med på konferencen, som vi ikke kender 
navnet på! Nu er navnet Raffaella Magno-
ni heller ikke specielt dansk, men vi synes 
alligevel, det er spændende med en fra 
Danmark.

Raffaella er med for et firma, der hed-

der Orphazyme, og vi undersøger, om  
hun er på de sociale medier og i løbet af 
2 minutter er vi venner og skal mødes i 
konferencesalen. Ved morgenmaden ta-
ler vi med John Østergaard, og spørger 
om han har hørt om Orphazyme. Det har 
John (selvfølgelig). Han har kort forinden 
læst en artikel i Weekendavisen om fir-
maet og vil meget gerne i kontakt med 
dem. Han kan nærmest ikke tro det, da 
vi fortæller, at der er en repræsentant fra 
firmaet tilstede. Raffaella er italiener og 
taler ikke dansk endnu. Hun er nyansat 
i Orphazyme og er til konferencen for at 
lytte og lære.

Orphazyme er et ret nyt biokemifirma, 
der arbejder ud fra en for os meget  
interessant opdagelse af en dansk for-
sker, Thomas Kirkegård Jensen. Nogle 
stressproteiner (Heat Shock Proteins – 
HSP70) kan holde cellemembranen om-
kring lysosomerne åbne. 

Der er tale om en gamechanger som 
holder lysosomerne i live i stedet for at 
erstatte proteinet, der er ødelagt. Pro-
teinet, der indtages som en tablet, prøves 
lige nu på 3 lysosomalsygdomme. John 
Østergaard er i kontakt med firmaet, og 
det er spændende at se, om der også er 
perspektiver for Spielmeyer-Vogt.

SESSION 7: “REGISTRIES, BIOREPOSITORIES AND 
RATING SCALES”
Session 7 berørte vigtigheden af at udvikle gode og præcise 
værktøjer og standarder til at sammenligne sygdomsudvikling 
og resultat af behandlinger for patienter med NCL. Det er 
en forudsætning for at forskningssamarbejdet kan fungere 
internationalt, og databaser kan bruges på tværs af grænser. 
Det bedste eksempel er den tyske (internationale) database 
DEM-CHILD, hvor også John Østergaard bidrager.

Et eksempel på brugen af databasen er, hvis vi ved at børn og 
unge med NCL normalt kan gå x meter når de er 12 år gamle og 
y meter, når de er 15 år gamle. Måske kan de efter behandling 
med medicin gå x+10 meter, når de er 12, hvilket tyder på en 
(lille) positiv effekt … og y – 2 meter når de er 15 år, en (lille) 
negativ effekt. Skal man da gå videre med behandlingen.
Session 8: Progress Towards Therapies: Clinical Trial Updates
Den sidste session var viet til at høre resultater af de kliniske 
forsøg med mennesker.

Der foregår et forsøg med enzymerstatning hos CLN2 
børn parallelt i USA, Tyskland, England og Italien. 
Behandlingen hæmmer sygdomsudviklingen på flere områder 
og resultaterne er opsigtsvækkende gode. Der er ligeledes et 
forsøg med genterapi til CLN2 børn som ser lovende ud.
Forsøget med autoimmunhæmmende medicin til Spielmeyer-
Vogt børn i Rochester er blevet afsluttet uden at nogen positive 
effekter er blevet dokumenteret.

Endelig blev et forsøg i Ohio præsenteret. Her er det børn med 
CLN6 der behandles og forsøget er kontroversielt, fordi fagfolk 
ikke mener at grundlaget for forsøget ikke er godt nok udredt, 
at forsøgene ikke er etisk forsvarlige, og at de finansieres af en 
rig og berømt familie (der har 2 døtre med CLN6).

Fra den onsdag den 6. oktober til lørdag den 8. oktober 
deltog John Østergaard, Mette & Christian, Anette & Carsten, 
Casper og undertegnede i den 15. internationale konference 
om NCL. Konferencen blev afholdt i Boston, og valget af 
årstiden var timet, for vi kom til smukke Boston, hvor vejret fra 
onsdag til fredag var helt perfekt.

Vi fløj direkte fra København til Boston, og vi havde meget fine 
pladser på flyet, der ikke var særligt stort. Mette og Christian 
rejser rigtigt meget med deres arbejde, så de blev opgraderet 
til business, men sad på rækken lige foran os. Det fik vi alle 
meget glæde af, for de delte gavmildt ud af goderne.

Vel ankommet til hotellet havde vi lige et kvarter, før vi skulle 
mødes til ”Opening Session”, hvor vi blev budt velkommen af 
Susan Cotman. Herefter var der velkomst reception med dejlig 
mad.

Torsdag morgen mødtes vi til morgenmad, der foregik 
i samme rum, som konferencen. De fleste har en eller anden 
forventning til morgenmad, men muffins hører ikke rigtigt i 
den kategori. Heldigvis var der også havregrød og yougurt og 
frisk frugt.

BOSTON 5-8. OKTOBER 2016
Af Merete

Boston fængsel, ligger fantastisk. Den flotte bygning har udsigt ud 
over floden fra alle celler.

VORES CHAUFFØR PÅ TUREN KAN I SE HERUNDER.
Han var vældig festlig og kunne fortælle en masse spændende 
om Boston. Han viste os blandt andet et af deres fængsler, 
det ligger lige ud til vandet og er det pæneste fængsel, jeg 
nogensinde har set.

fortsættes ...

Merete præsenterede Foreningens plakat der var optaget på konferencen.
NSVF og DSVF var blandt de udvalgte, og for første gang i NCL 
Conferencens historie, blev NCL forældre inviteret op på podiet.
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Det var en fantastisk aften, solen skinnede og det var varmt, og 
det var en dejlig oplevelse.

Efter turen blev vi sat i centrum af Boston, hvor vi spiste på et 
stort madmarked. 

Fredag fortsatte konferencen. Morgenmaden var fortrinlig 
med lune bagels, ost og mange andre lækkerier. Det er med at 
holde tungen lige i munden, når forskerne præsenterer deres 
indlæg, og hvis I læser Carstens indtryk fra konferencen, så 
forstår I det sikkert godt.

Fredag aften havde vi inviteret John Østergaard ud at spise 
på en italiensk restaurant. Det er en tradition gennem snart 
mange år. Det var endnu en skøn aften i Boston.

Lørdag sidste konferencedag, og også dagen, hvor 
forældre for første gang fik mulighed for at præsentere deres 
indlæg. Det var da med lidt uro i maven, da Trine Paus, Norge 
og jeg præsenterede vores bidrag kl. 8 lørdag morgen for 
konferencens deltagere. Men det gik så fint. Om aftenen var der 
afskedsreception med god mad og ølsmagning. Vores værter 
fra Boston havde gjort meget ud af det. 

Søndag skulle vi flyve hjem, men vi havde tid til at shoppe 
lidt inden vi skulle i lufthavnen. Havde vi haft en krystalkugle, 
havde vi nok shoppet lidt mere, for da vi kom til lufthavnen, 
viste det sig, at vores fly var aflyst. Så vi fik lige 7 timer i Boston 
lufthavn og det blev en lang tur hjem.

Det er godt at være afsted, og 
det er vigtigt at netværke med 
de andre deltagere fra mange 
forskellige lande. 

Torsdag aften havde vi meldt os til en tur med Boston Duck Boats. 

Tænk, en Duckboat kan også sejle ...

Christian og Mette

Anette og Carsten

Casper og John
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ET KLINISK 
GENNEMBRUD
ANGSTLIGNENDE ANFALD
Af Carsten

John Østergaard har igennem mange år spekuleret over et 
fænomen hos en del af de unge, hvor de får noget der ligner 
et epileptisk anfald. Ufrivillige krampelignende bevægelser, 
ledsaget af øget svedtendens, rødmen/rødligt udslet, de ser 
ofte angste ud og drejer øjnene op til en side. Hjertefrekvens 
og blodtryk er forøget, mens EEG er normal. Episoderne trigges 
ofte af forflytninger eller når den unge sidder i kørestol i bilen. 
Anfaldene er ikke tilstede under søvn

Anfaldene er beskrevet i litteraturen om Spielmeyer-
Vogt i henholdsvis 1979 og 1993, men der har ikke været 
undersøgelser af, hvad det er for et fænomen.

John Østergaard har nu foretaget undersøgelser, fokuseret ud 
ad, væk fra Spielmeyer-Vogt. Er lignende fænomener set eller 
beskrevet andre steder? Anfald er filmet og blevet vist til og 
drøftet med kolleger og en hypotese er ved at tage form.

FROKOST I BOSTON
Dagene under konferencen er fuldt besatte, men med de 
allerbedste klinikere i verden samlet, er det en enestående 
mulighed til at få diskuteret … og om muligt fundet frem til, 
hvad anfaldene er. Med konferenceledelsens velvilje og Johns 
ihærdighed lykkes det at samle klinikerne i samme lokale under 
frokost en af dagene. Vi, de danske og norske forældre fik lov til 
at sidde med.

Som I formentlig allerede ved så slutter mit kliniske virke 
i SV-Teamet og i Center for Sjældne Sygdomme på Skejby 
Sygehus den 1. april 2017. Med denne lille skrivelse vil 
jeg gerne sige jer alle et ordentlig farvel.

Jeg har været med i SV arbejdet i cirka 25 år, og har været 
lægekonsulent helt fra SV-teamets fødsel for mere end 20 år 
siden. Det har været en lang rejse, der har budt på masser af 
spændende udfordringer, men også mange gode oplevelser. 
Faktisk så står de gode oplevelser i kø får at blive fortalt, men 
det vil blive for langhåret at fortælle om disse i detaljer. Jeg 
har i stedet prøvet at illustrere rejsen med dette billede. Den 
symboliserer: ” tænk ud af boksen – dvs. hjernen”. 

SV-teamets konstruktion med forældrerepræsentanter 
er netop sådan en ”tænk ud af boksen” tanke. 

Selvfølgelig skal de professionelle fagfolk have erfarne 
forældre at sparre med når der skal diskuteres løsninger 
på de udfordringer børnene med SV og deres forældre og 
familie har. Det har været en kæmpe oplevelse at deltage i de 
velkvalificerede diskussioner vi har haft igennem alle årene. I 
har som forældrerepræsentanter, alle uden undtagelse, i den 
grad, budt ind og givet et vigtigt indspark, som har været til 
stor gavn for SV-arbejdet og som jeg har kunnet lære meget 
af og også bruge i andre sygdomssammenhænge. Tak for de 
mange timer vi har haft sammen i dette forum.  Der har været 
organisatoriske vanskeligheder undervejs, men jeg føler ikke 
det på noget tidspunkt har påvirket de professionelles arbejde, 
hvilket vidner om en god team-spirit og en super professionel 
holdning blandt alle teamdeltagerne. 

Så er det SV foreningen. Wauw…., karismatiske formænd 
m/k hele bundtet, der har turdet at ”tænke ud af boksen”. 
Det har ikke været kedeligt. Mange gode oplevelser på træf, 
danske som nordiske, og som med venlig sponsorering har 

muliggjort min deltagelse i omkring 10 internationale NCL 
kongresser. Mange gode kontakter er blevet skabt og mange 
gode projekter er søsat, alt sammen med det formål at komme 
frem til en bedre og mere virksom behandling for NCL ramte 
børn og unge. 

Den sidste kongres i Boston 2016 uden undtagelse. Som 
beskrevet andetsteds i bladet fik jeg her mulighed for at 
diskutere en hypotese, jeg har, vedrørende årsagen til de angst 
og uro perioder, der kan ramme unge med SV. Jeg fik også 
kredit for de mange diskussioner jeg gennem årene har haft 
med førende forskere om netop ” think outside the box (brain)”, 
som Jonathan Cooper så flot fik det formuleret fra talerstolen, 
da han skulle svare på, hvorfor han også undersøgte de af 
sine NCL-forsøgsdyrs organer, der lå udenfor hjernen. Det 
havde han gjort fordi ”John Ostergaard from Denmark” 
havde fortalt, at man også skulle interessere sig for andre 
organer end hjernen. 

Denne cadeau vil jeg gerne give videre til alle jer 
forældre og alle de SV ramte, der år efter år har 
taget turen til Skejby. Netop det at jeg har fulgt 
og set børnene regelmæssigt fra tidlig diagnose 
og i de næste 15-20 år frem har gjort det 
muligt for mig netop ”at tænke ud af boksen 
(hjernen)” - tænke at sygdommen NCL ikke 
blot er en sygdom i hjernen, men en tilstand 
der manifesterer sig f.eks. i hjertet, i rygmarven 
og de perifere nerver. Det har bl.a. mine mange 
undersøgelser med ”hammeren” og de mange 
snakke jeg har haft med jer som forældre gjort 
muligt. Uden jeres åbenhed, både på træf og de 
mange gange jeg har været i jeres hjem, og jeres 
velvillighed til at lade jeres børn og unge deltage 
i f.eks. hjerteundersøgelsen i 2003-2006 var det 
næppe sket. Nu er regelmæssige hjerteundersøgelser 
implementeret i den daglige klinik verden over, og 
alle har efterhånden fået øjnene op for at vi skal ”think 
outside the box (brain)” når vi tænker NCL sygdomme, 
både Spielmeyer-Vogt og NCL1 og NCL2. 

Så – her på falderebet – vil jeg sige jer alle en stor tak 
for at jeg fik mulighed for og lov til at måtte bruge 
min hjerne på jeres børn til at ”tænke ud af boksen ”. 
Lad dette motto også være gældende for NCL arbejdet i 
Danmark fremover.      

Mange hilser        
John 

Det var meget interessant at overvære processen. At der er 
tale om et muligt gennembrud, er vi ikke i tvivl om. Deltagerne 
kappedes om at bidrage og næsten alle havde mere lyst til at 
sige noget end de havde til at lytte. Stemningen var intens, og 
på mindre end en time blev der opnået enighed. Vi ved hvad 
anfaldene er!

PAROXYSMAL SYMPATISK HYPERAKTIVITET (PSH)
PSH er et velkendt fænomen ved erhvervet hjerneskade 
og skyldes en forstyrrelse af det autonome (ubevidste) 
nervesystem med anfald af sympatisk overaktivitet til følge. Det 
udløser lige præcis anfald som de her beskrevne.

PSH kan mindskes med medicin, men det vigtigste er at prøve 
at forebygge ved at reducere potentielt ubehagelige stimuli 
ved for eksempel at ændre lejringen og derved sikre den unge 
nærhed og tryghed.

Patienterne, vores børn og unge kan på den måde opnå en 
væsentlig forbedret livskvalitet!

Rundt om bordet var bl.a. Jonathan Mink, Sara Mole, Ingrid Helland, Heather 
Adams, Angela Schulze, Miriam Nickel, Jon Cooper og John Østergaard.

Kære SV- og NCL forældre
  Af John Østergård
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FAMILIETRÆF 
SABRO KRO
AUGUST 2016
AF MERETE

Vi havde som altid en hyggeligt familietræf. Fredag 
aften gik med gensyn og snak og lørdag var vi på tur til 
Munkholm Zoo.

En fin lille Zoologisk have, hvor mange af børnene fik rørt en 
slange eller en farlig fugleedderkop. Det var så spændende, at 
det næsten ikke var til at holde ud.

Lørdag eftermiddag spillede de herrer traditionen tro 
petanque. Om aftenen blev det afsløret, at Per Eldrup havde 
vundet konkurrencen. Han fik overrakt en flot pokal (vandre), 
og vi tror nok, den står fremme hjemme hos Sara og Per.

fortsættes ...
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På årets sommerskole var temaet jul. 
Vi er simpelthen nødt til at vise jer 
Ann Helenas julemand fra sommerskolen, 
- for vi er helt vilde med den.

Lørdag aften spillede Bjarne godt og længe for os. 
Han havde foreslået at tage klovnen Lulu med, så hun kunne 
klovne med børn og unge.  www.klovnenlulu.dk

Lulu har en positiv indvirkning på menneskers livskvalitet 
og viser vejen til ægte og meningsfuldt samvær ved at tage 
udgangspunkt i og se ind i det enkelte menneske. Det giver et 
magisk øjeblik med nærvær og empati.

Lulu nåede rundt til alle, nogle var mere generte end andre. 
Lulu lavede de mest fantastiske ballon figurer fra blomster-
ringe til spiderman. Meget imponerende. Det var en god 
aften!

Søndag sluttede vi af med brunch og fik sagt farvel og tak for 
denne gang.

Klovnen Lulu

www.klovnenlulu.dk

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

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

Jens Batsberg, Nejstvej 125

9382 Tylstrup

m 5178 6389

jmbatsberg@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Kasper Elmegaard

Buggesgade 9, 5500 Middelfart

m 2683 1720

ke@stribidraetsefterskole.dk

Kasserer

Erik Hoff Larsen

Porsborgvej 27, 9530 Støvring

m 2330 6867 

erikhoff@larsen.tdcadsl.dk

BETYRELSEN 2017
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Så langt er vi nået med JNCL & 
Education- projektet….

Mange af dette blads læsere, både forældre og 
professionelle omkring børn og unge med SV sygdommen, 
bidrog til projektet, da der omkring årsskiftet 2015 / 
2016 blev gennemført en meget omfattende kvantitativ 
spørgeskemaundersøgelse, nogen deltog derudover i 
dybdeinterviews. 

Projektet, som hovedsageligt er finansieret af EU- midler, er 
den hidtil mest omfattende ikke- medicinske undersøgelse 

af sin art. Formålet er at indsamle, udvikle og formidle viden 
om livslang læring - om ”hvad der virker” for og omkring børn 
og unge med SV- sygdommen. Det er det norske Statped der 
står i spidsen for projektet, øvrige deltagerlande er Tyskland, 
England, Skotland, Finland, USA og Danmark, hvor i alt 190 har 
udfyldt spørgeskemaer og 70 deltaget i dybdeinterviews.  

Deltagerne i projektet er nu i gang med et større skrivearbejde 
der skal resultere i en bog – et lærebogsmateriale - hvor den 
viden, som er indsamlet gennem projektet, skal formidles til 
gavn for forældre og professionelle omkring børn og unge med 
sygdommen. 

I JNCL- projektet adresseres et hidtil udækket behov for egent-
lige metodebeskrivelser og tilgange til hvordan familier og 
fagpersoner omkring børn og unge med SV- sygdommen, kan 
forholde sig til dette, at børnene udvikler sig, samtidig med at 
de mister evner og færdigheder. Der findes ikke faglitteratur 
om dette, ingen beskrevne metodetilgange til hvordan man 
forholder sig, når læringskurven ikke går opad. 

Fra alle deltagerlandene er der – meget forskellige - bidrag om 
tilgangen til børn og unge med SV- sygdommen – pædagogisk, 
metodemæssigt, organisatorisk. 

SV OG DEMENS.
JNCL- projektet introducerer demensbegrebet til beskrivelse 
af den afviklingsproces der finder sted også hos personer med 
SV-sygdommen. Demens er jo ellers kun anvendt omkring 
gruppen af ældre, men anvendelsen af begrebet børnedemens 
giver mening i forhold til de særlige krav der stilles til den 
pædagogik der kan anvendes, også i forhold til gruppen med 
SV- sygdommen.  

Til forskel fra demens hos ældre mennesker, er demens 
hos SV- børn og unge forudsigelig og noget omgivelserne 
ved indtræffer. Spørgsmålet er derfor: 

Hvordan kan vi bruge denne viden i tilrettelægningen af 
pædagogikken?  
• Fremskyndet læring (indlæring af færdigheder mens det  
 er muligt)
• Forsigtigheds- tilgangen (indlæring af færdigheder der  
 ikke er vigtige i dag, men som vil være vigtige i morgen)
• Livsflow (sikring af livsflow’et  - at livet bevæger sig i   
 den ønskede retning) 
• ”Deltager/team/coaching/indbyrdes afhængigheds-  
 modellen” (at prioritere personens muligheder for 
 deltagelse, når han/hun er støttet af en god hjælper) 

Ovennævnte er fire principper til iagttagelse: Når nu 
omgivelserne ved, at demensen vil indtræffe på et senere 
tidspunkt i barnets eller den unges liv – hvad er det så vigtigt 
at lære  i dag?

JNCL & Education – Konference i 
Hamborg 7-9 december 2106

fortsættes ...

Vi fik heldigvis tid til at besøge det fantastiske juemarked i Hamborg.
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FORENINGEN INFORMERER:

HJÆLPEMIDDELSIDEN

Sådan bliver du medlem
Du er velkommen som medlem i foreningen. Her får du tilsendt bladet 

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

Kontingent (kr. pr. år)  
For familier 300
For enkeltpersoner 150
For institutioner 300

Beløbet overføres til kontonr: 
reg. 3259  konto  3299000915   

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

SLUT MED BRUGTE 
FRIMÆRKER 
Efter at postvæsnet er blevet forringet og flere og flere sender 
e-mail, får jeg ikke mange frimærker mere i løbet af året. I 2016 
blev der kun solgt for 700 kr. mod 1650 kr. i 2015. 

Det har bevirket, at jeg vil stoppe med at indsamle 
frimærker pr. 30. juni 2017.
Jeg vil gerne sige tusinde tak til alle Jer, som trofast har 
samlet frimærker til foreningen i gennem årene, og jeg håber 
selvfølgelig, at I vil sende hvad I eventuelt har liggende, samt 
samle videre den sidste tid.

Mange hilsner Bodil Kildegaard Pedersen
2251 4645
bkp@svebo.dk

Lands-indsamling til 
SV-Foreningen

Dit bidrag stort som småt gør en forskel. Indsamling sker 
i perioden 15. juni til 15. september 2017, men du kan 
også allerede nu indbetale via vedlagte girokort eller ved 
bankoverførsel på følgende måde:
 
Via netbank; brug kortart 01
Konto 537-9210 eller via bankoverførsel til 
reg. 3259 kontonr. 3259694264 

Opgaven for omgivelserne – forældre, lærere og pædagoger 
er at være flere skridt foran – at forudse hvad børnene skal 
lære i dag, som de vil få brug for i fremtiden, fordi de mister 
færdigheder og evnen til at lære nyt. En af de pædagogiske 
udfordringer her er, at omgivelserne formår at vælge emner 
som barnet brænder for og er motiveret for, og at tilrettelægge 
læringstilbud for barnet, som både giver mening i nuet og på 
længere sigt. 

Hvad bli’r det næste der skal ske?
I løbet af 2017 skal bogen skrives færdig, og formidlingen af 
den nye viden startes op. 

I Danmark kommer det årlige kursus for personale der arbejder 
med børn og unge med SV- sygdommen på Synscenter 
Refsnæs til delvist at handle om JNCL- projektet, (kurset 
finder sted d. 5. – 7. april). En af forældrerepræsentanterne fra 
styregruppen omkring projektet, Svein Rokne fra Norge, vil, 
ligesom formanden for SV- Forældreforeningen i Danmark, 
Merete Staureby, deltage i kurset med oplæg om projektet. 

I maj måned afholdes i Norge en konference om JNCL- 
projektet, startende med et dagsmøde for myndigheder og 
beslutningstagere efterfulgt af to dage for fagpersonale, hvor 
der vil være dansk deltagelse i begge arrangementer.  

Til Juni fortsætter arbejdet ved en konference i Finland

Medicinsk vejledning
Den norske Spielmeyer-Vogt Forening har udarbejdet 
en medicinsk vejleder for NCL sygdomme, primært med 
fokus på CLN 3 (Spielmeyer-Vogt)

Det er et rigtigt fint hjælpemiddel, og vi kan varmt anbefale, at 
læse denne vejledning, der har fokus på symptom behandling. 
Veilederen er skrevet på norsk, men den er ikke svær at forstå.

Den findes på NSVF’s hjemmeside, hvor den kan downloades. 
Det er også muligt at bestille en trykt version af Veilederen.

Gå til www.nsvf.org, klik på ’Om NCL sykdommene’, klik på  
Medisinsk informasjon og oppfølging, klik på ’medisinsk 
veileder’eller brug nedenstående link.

www.nsvf.org/Om-NCL-sykdommene/Medisinsk-informasjon-
og-oppfølging/Medisinsk-veileder/

...fortsat

SANG TIL AKTIVITETER
Det, at synge sit budskab på kendte eller improviserede melo-
dier, er en kendt teknik , der bruges som dialogform primært i 
samarbejde med hjerneskadede og med demente mennesker. 
Flere undersøgelser har vist, at hjernen lettere forholder sig til 
ordene, hvis de fremføres melodisk. 

Sundhedsstyrelsen har en vældig god 
hjemmeside om musik og sang som 
kommunikationsform.

https://www.sst.dk/da/aeldre/demens/
viden-og-metoder/tema-om-kommunikation/
brug-musik-og-sang

Luises mor, Lisbeth, har sendt os 
nogle sange, som de bruger med Luise

Der kan skrives sange til mange 
forskellige aktiviteter, 
tandbørstning og dagens bad er et 
par eksempler. 

I starten synger børnene typisk med på sangene. 
Kommer der en dag, hvor de ikke synger så aktivt 
med mere, så kender de sangene og forstår teksten 
og ved hvad der skal ske, når sangen er sunget. 
Så sangene er gode at bruge som forberedelse 
på kommende aktiviteter.

Køre hjem sang

Melodi: Mariehønen evig glad

Nu skal jeg hjem til vores hus

for jeg skal hjem og ha’ et knus

derhjemme venter de på mig

Så gi’ den gas, jeg er på vej

Luise har ikke brug for at blive liftet endnu, men på skolen

 lifter de ind imellem Luise, så hun kan vænne sig til det

Lift sang

Melodi: Hør den lille stær

Nu skal jeg i liften og flyve i luften

dejligt at flyve ligesom en fugl

så vil jeg lande stille og roligt

liften er sjov og kører op og ned
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AKTIVITETSKALENDER 2017

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.

I 2017 er der 23 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 gendan-
nes.

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

Omkring 15-års alderen er det svært at bevæge sig ved egen 
hjælp, og kørestol bliver nødvendig. Samtidig griber de mentale 
skader om sig, tidsfornemmelsen forsvinder, 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.

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. 

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

Hvad er Spielmeyer-Vogt?
- og hvem rammer det? 
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Efterår sep-okt-nov

Deadline for indlevering af 
materiale til ”Hurra for livet” 
er den 15. september 2017

Materialet bedes fremsendt 
elektronisk, til redaktør 
Sara Eldrup 
sara-eldrup@live.dk

Legoland
14.-17. september 2017

Forældrekursus 
27.-29. oktober 2017

Efterårstræf for børn/unge
27.-29. oktober 2017

Vinter dec-jan-feb

”Hurra for livet” udkommer i 
december 2017

Forår mar-apr-maj

Deadline for indlevering af 
materiale til ”Hurra for livet” 
er den 2. maj 2017

Materialet bedes fremsendt 
elektronisk, til redaktør 
Sara Eldrup 
sara-eldrup@live.dk

Slette Strand /Vintertur 
uge 11 
12.- 17. marts 2017

SV-personalekursus
5.- 7. april 2017

Generalforsamling
28.- 30. april 2017

Forårstræf for børn/unge
28. -30. april 2017

 Sommer juni-juli-aug

”Hurra for livet” udkommer i
juli 2017

Sommerskole 
uge 25, 2017

Familietræf 
25. - 27. august 2017


