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Formanden har ordet
Først og fremmest vil jeg sige tak til jer 
medlemmer samt bestyrelsen for jeres 
opbakning til mig som formandskan-
didat. Det var en interessant og hygge-
lig årsmøde/generalforsamling vi havde  
i Herlev. Jeg har skrevet en opsumme-
ring af dagen i bladet hvor I også kan  
læse referat fra selve generalforsam-
lingen.

Det var med grundige overvejelser jeg 
stillede op som kandidat, da jeg godt 
vidste på forhånd, at formandsposten 
kræver en del af ens fritid og energi. 
Jeg måtte tænke grundigt over hvad jeg 
ville skippe af andre ting. På den anden 
side, så har jeg her mulighed for at gøre 
en forskel og virkelig arbejde med no-
get i min fritid som jeg brænder for. Jeg  
har altid travlt og er altid engageret i  
noget, men dette arbejde i LHS er for 
mig meget meningsfuldt og kræver 
ildsjæle.

Tak til Bettina for det fantastiske arbejde 
hun har lavet i årenes løb. Det er en tung 
arv at løfte - for er nogen en ildsjæl - så er 
det Bettina!  Nu vil jeg prøve at gøre det 
så godt jeg kan, og I må alle bære over 
med mig - specielt her i starten - da jeg 
har rigtig mange ting at skulle sætte mig 
ind i og faste opgaver der skal udføres 
indenfor deadlines.

Jeg fornemmer at LHS er en yderst vel-
fungerende forening, med en meget en-
gageret bestyrelse, god information via 
både medlemsblad og internettet,  inspi-
rerende og udbyttesrige arrangementer 
samt aktive frivillige.

Alt dette igangværende arbejde, skal 
der selvfølgelig støttes op omkring. 
Derudover tænker jeg at en forening er 
medlemmernes forening. Derfor vil jeg 
gerne styrke kommunikation og samar-
bejde med medlemmerne. Jo mere I er 
på banen jo bedre, da det er jer der er 
eksperter på, hvad foreningen kan gøre 
godt for jer. Så kom endelig med forslag, 
idéer, ris og ros - alt er yderst velkom-
men! 

Det kunne også være godt at styrke net-
værksgrupper-  specielt for de unge - da 
det er en rigtig god ide, at have et godt 
netværk og optimal viden som er dan-
net før sygdomsdebut. Ikke mindst for 
de positiv testede, men bestemt også for 
evt. søskende, kærester, børn m.fl. Alt 
erfaring påpeger, at jo før man snakker 
om sygdommen i familierne og jo før 
man kontakter en fagperson, som kan 
guide familierne (f.eks. demenskoordi-
nator) jo bedre livskvalitet har HS ramte 
og deres pårørende i sygdomsforløbet. 

Jeg glæder mig rigtig meget til de for-
skellige opgaver jeg må støde på, og til  
et godt samarbejde med jer og besty-
relsen. Håber at møde mange af jer ved 
arrangementer, møder eller andre lejlig-
heder. 

Håber I alle får en rigtig dejlig og varm 
sommer og pas godt på hinanden.

Mange hilsener

Charlotte Hold
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Weekendseminar for unge

Jeg vil gerne bidrage med et indlæg til 
Landforenings blad omkring weekend-
seminaret, som blev afholdt sidst i fe-
bruar 2015.
Fredag aften mødtes vi 15 deltagere i 
Guldberghus, som ligger i Skælskør lige 
ned til vandet. Det var en hyggelig hytte 
med plads til alle. Jeg havde taget min 
kæreste Mike med. Det var første gang, 
han deltog i et HS-arrangement, og for 
mit vedkommende var det anden gang. 
Jeg hedder Eva, og jeg er 20 år gammel. 
Min far har HS i udbrud, og jeg er der-
for risikoperson. Jeg har på nuværende 
tidspunkt valgt ikke at blive testet.  
Efter ankomsten fik vi alle hilst på hin-
anden, og derefter blev aftensmaden sat 
på bordet. Herefter var der anledning til 
snak og hygge, og vi fik hver især mulig-
hed for at fortælle om vores relation til 
HS. Blandt de deltagende var der både 
positivt og negativt testede personer og 

pårørende. Hver person havde sin sær-
lige historie om at have HS tæt ind på 
livet, og selvom nogle af de deltagende 
kendte hinanden i forvejen, var der sta-
dig plads til alle, og frit rum til at for-
tælle, hvad man havde lyst til. 
Lørdagen startede med friskbagt bager-
brød, og herefter var der tid til lidt af-
slapning. Der var mulighed for at kom-
me og ud og nyde naturen ved enten at 
gå en tur i skoven, langs vandet eller ved 
at lægge sig ud i en hængekøje og lytte til 
vinden og til fuglefløjt.
Lørdag formiddag var der oplæg med psy-
kolog Tine Wøbbe. Dette foregik meget 
afslappet, da hun lagde ud med at sige, at 
hun ikke ville holde et oplæg med Power 
Point, men sidde ned sammen med os, 
da hun havde erfaret fra sidste års week-
endseminar, at deltagerne fik mere ud af 
det på den afslappede måde. Det drejer 
sig om deltagerne og hvilke spørgsmål 
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og kommentarer, de har med, og hvad 
de har brug for at vide mere om. Jeg var 
meget interesseret i at høre om hvilke 
overvejelser, man skal gøre sig før, under 
og efter en test af HS. De bedste råd jeg 
fik, var, at jeg skulle gøre det for min egen 
skyld, ikke for andres, Og at vælge ikke at 
blive testet også er et valg man kan tage. 
Efter den gode snak med Tine Wøbbe, 
var der tid til frokost. Vi er alle en del 
af fællesskabet, og derfor skal alle hjælpe 
til og sørge for, at der bliver sat mad på 
bordet og ryddet op derefter. Samarbej-
de omkring de praktiske opgaver er også 
med til at skabe nogle gode samtaler.
Efter frokosten var det tid til gruppede-
batter. Der blev lavet to hold - et med 
positivt testede og et med pårørende og 
negativt testede. Jeg valgte at gå med de 
positivt testede. Jeg sad mest og lyttede 
til deres samtaler, men spurgte også ind 
til, hvorfor og hvornår de blev testet, 
og hvordan deres reaktion på svaret var. 
Det er befriende at have mulighed for at 
snakke om disse meget svære problem-
stillinger med personer, der selv har haft 
problemstillingen inde på livet. 

Lørdag eftermiddag fik vi besøg af de-
menskoordinator Anni Frederiksen, 
som gav et oplæg på Power Point om-
kring hvad en demenskoordinator kan - 
og kan bruges til. Et spændende oplæg, 
som gav et indblik i hvilke måder, man 
kan blive hjulpet på, når sygdommen er 
brudt ud. 
Herefter var der rig mulighed for at gøre, 
hvad man havde lyst til i et par timer. 
Nogle af deltagerne valgte at gå eller løbe 
en tur i skoven eller ved vandet og nogle 
andre at tage en lur eller at gøre noget 
helt tredje.
Efter den lange pause blev der til aften 
hentet en lækker tre-retters menu fra 
den lokale restaurant. Der var en god 
og hyggelig stemning blandt deltagerne, 
og vi fik hygget og snakket hele aftenen, 
indtil vi meget trætte gik i seng. 
Søndag formiddag gik vi i gang med 
evalueringen af turen, og mange blev 
hurtigt enige om, at det havde været en 
spændende og hyggelig weekend med 
gode og brugbare indslag.
Vi sagde farvel og på gensyn næste år.

Eva Bloch Jensen
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Landsindsamlingen

LHS’s årlige landsindsamling
start den 24. juni 

slut den 24. september

Hvorfor er det vigtigt at give et bidrag til l
andsindsamlingen?

• fordi vi som forening har brug for de indsamlede midler

    - 
bl.a. til 

støtte til f
orskning

• fordi foreningens tils
kud fra Tips og Lotto er afhængigt af, 

    hvor meget vi selv kan samle ind

• fordi antallet af gavebeløb på 200 kr. og derover har betydning 

for, om foreningen igen kan godkendes, således at der kan opnås 

skattefradrag for gavebidrag

Store som små bidrag er velkomne
Indbetal på giro 4 24 24 24 

eller 
Sparekassen Sjælland, konto 6150 0001181350.

Anfør „landsindsamlingen“ 
samt navn på indbetaleren.

Dit bidrag er vigtigt - på forhånd TAK!
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Nordisk koordinator for EHDN 
Mette Gilling Nielsen
gilling@euro-hd.net · Tlf. 26137376
www.euro-hd.net

Nyheder fra EHDN:
Nyheder fra EHDN:
Det er lige nu en travl og interessant tid for alle, der er involveret i forskning og 
udvikling af lægemidler for Huntingtons Sygdom. Adskillige kliniske afprøvninger 
af lægemidler er i gang rundt omkring i verden (https://clinicaltrials.gov), og flere 
står i kø for at blive startet op. Hvorfor ser vi pludselig denne glædelige interesse fra 
medicinalindustrien for en relativt sjælden sygdom? Det tror jeg, at der primært er 
én grund til. 
HS er en relativt sjælden sygdom med en hyppighed, der i den europæiske og nord-
amerikanske befolkning er estimeret til at være imellem 5 og 10 ud af 100.000. Dette 
faktum kan i sig selv være afskrækkende for mange medicinalvirksomheder, for i en 
cost-benefit-analyse betyder det, at markedet ikke er så stort som for mange andre 
sygdomme. Det betyder ligeledes, at det kan være svært at få godkendt lægemidler 
til brug ved HS, fordi det kan være svært at finde nok patienter til at gennemføre 
kliniske afprøvninger for at bevise et lægemiddels effektivitet. Men netop dette sidste 
udsagn har ændret sig markant over de seneste 10 år.  
Siden 2004 har Det Europæiske Huntingtonnetværk (EHDN, www.euro-hd.net) 
kørt observationsstudiet ”REGISTRY” i Europa, og Huntington Study Group 
(HSG, http://www.huntington-study-group.org/) har ligeledes kørt observations-
studiet ”COHORT” i USA. I disse to observationsstudier er HS mutationsbærere 
hvert år over en årrække blevet klinisk undersøgt, og de kliniske observationer er 
blevet registreret i en database. Dette er blevet gjort både for at få et bedre ind-
blik i sygdommens udvikling, forskelligartethed og årsag, men også for at skabe en 
anonym database over mennesker med HS-mutationen, der nemt kan kontaktes i 
forbindelse med kliniske afprøvninger og spørges, om de vil deltage – der er således 
skabt en infrastruktur, der effektivt kan understøtte kliniske studier. Og det betyder 
alt, for selvom HS er en relativt sjælden sygdom, så er et sted imellem 65.000 og 
130.000 mennesker berørt heraf i Europa og USA tilsammen. Hvis bare en brøkdel 
af disse mennesker er lette at komme i kontakt med, og en brøkdel af disse ønsker 
at deltage i kliniske studier, så er grunden lagt for, at medicinalvirksomhederne tør 
bruge ressourcer på at udvikle behandlinger for HS. For yderligere at understøtte 
medicinalvirksomhedernes positive interesse for HS er det målet at inkludere så 
mange HS-mutationsbærere som muligt fra så mange lande i verden som muligt 
i det globale observationsstudie ”Enroll-HD” (www.enroll-hd.org), der således er-
statter ”COHORT” i USA og ”REGISTRY” i Europa. Over den sidste måned har 
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jeg derfor haft rigtig travlt med at lukke REGISTY ned og startet Enroll-HD op  
i de tre danske klinikker, der deltager i Danmark (Hukommelsesklinikken på  
Rigs hospitalet, Demensklinikken på Odense Universitetshospital, Neurologisk  
afdeling F på Aarhus Universitetshospital – kontaktifo bag på bladet). Lige nu  
deltager 5977 personer fra 12 lande i Enroll-HD, men dette antal vil med al sand-
synlighed stige voldsomt over de næste år, idet en stor del af de europæiske lande 
netop nu er ved at lukke REGISTRY ned og starte Enroll-HD op. Så medicinal-
firmaer kan bare kom an – vi er klar til at afprøve endnu flere behandlinger for 
Huntingtons Sygdom!

HDBuzz
De fleste af jer er nok på nuværende tidspunkt bekendt med webstedet HDBuzz, 
hvor man gratis kan læse forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom skrevet af 
forskere på hverdagssprog: http://hdbuzz.net/. Nyhederne findes også på dansk, og 
der er både Facebook og Twitterprofil. Herunder følger et kort resumé af et par af de 
nyeste artikler på HDBuzz.

Fremstilling af en bedre musefælde: En ny model for Huntingtons Sygdom
Størstedelen af forskningen i Huntingtons Sygdom (HS) foregår ved brug af en hel 
Noahs ark af dyremodeller, der efterligner sygdommen i mennesker. Ved hjælp af 
undersøgelser i orme, bananfluer, mus, rotter og aber kan forskere stille de speci-
fikke spørgsmål omkring sygdommen, på en måde som er umulig, eller i det mind-
ste uetisk, i mennesker. Dog gengiver disse modeller typisk kun få af sygdommens 
symptomer, og der er vigtige symptomer, som overhovedet ikke findes i nogen af 
modellerne. Nu har en forskergruppe ved UCLA i USA fremstillet en ny musemodel 
for HS, der i langt højere grad end tidligere modeller udviser symptomer på HS, 
der ligner dem, der ses hos mennesker. Dette er interessant, fordi denne musemodel 
forhåbentligt kan give en bedre indsigt i, hvad der går galt ved HS, hvilket er vigtigt 
at forstå, hvis man vil udvikle behandlinger herfor.

Lægemiddel forbedrer symptomerne ved Huntingtons Sygdom hos mus – og 
deres afkom
Et af de mange problemer som opstår ved Huntingtons Sygdom er, at DNA’et bliver 
foldet forkert. Foldningen af DNA er vigtig, fordi den gør det muligt for forskellige 
celler i kroppen at modtage forskellige genetiske instruktioner fra den samme DNA-
manual. Foldningen af DNA bestemmes i høj grad af det, der kaldes ”epigenetik”, 
der ligesom DNA kan nedarves fra forældre til børn. I modsætning til DNA’et er de 
epigenetiske mærker ikke statiske – de kan ændre sig ved miljømæssige påvirkninger 
som f.eks. stress, kost og giftstoffer, hvorved DNA-foldningen, og i sidste ende de 
genetiske instruktioner, som bliver læst fra din DNA-instruktionsmanual, ændres. Et 
nyt studie på mus indikerer, at en ny lægemiddeltype kaldet ”HDAC” (udtalt h-dak) 
ændrer den måde DNA’et folder på, hvilket tilsyneladende har gavnlig effekt ikke 
bare i HS-mus, men også i deres afkom. Dette er rigtig interessant, men hvorvidt 
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denne type af effekter på tværs af generationer også vil kunne ses hos mennesker (som 
er meget mere komplekse end mus) og ved begge køn (kun han-mus blev behandlet 
i studiet) mangler at blive fastslået. Det er derfor vigtigt at huske, at dette arbejde 
stadig er på et meget tidligt stadie, så der vil stadigvæk gå nogen tid før dette vil gavne 
mennesker. 

Dansk Ventilation & Klima Teknik

støtter Landsforeningen HS

DVKT ApS · Vordingborgvej 162 · 4681 Herfølge 
Tlf. 5050 8101 · info@dvkt.dk · www.dvkt.dk

Oversættere til HDBuzz søges
Er du god til både engelsk og dansk, har du god forståelse for biologi, og har 
du lyst til at hjælpe med at oversætte forskningsartikler om Huntingtons Syg-
dom til hjemmesiden HDBuzz (http://www.hdbuzz.net/), så hører jeg meget 
gerne fra dig. På nuværende tidspunkt er der 3-6 artikler om måneden, der skal 
oversættes fra engelsk til dansk, hvilket bliver gjort af Majken Siersbæk, Rasmus 
Siersbæk, Signe Marie Borch Nielsen, Cecilie Bornakke, Lisa Blanc Iversen, 
Anja Kobberø, Bettina Nørremark, Marianne Rom og undertegnede, men må-
let er at skabe en gruppe på 10-12 mennesker, der kan hjælpe hinanden. Ring 
og hør nærmere på 26 13 73 76 eller send en mail på gilling@euro-hd.net.

Mette Gilling Nielsen, Nordisk koordinator, EHDN
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Ægtefælledag i Herlev

En kold lørdag morgen d. 21. marts 
2015 finder jeg vej til medborgerhuset 
i Herlev. Det er første gang, jeg skal del-
tage i et arrangement indenfor HS regi 
og forholde mig til HS i et offentligt 
rum. Indtil nu har det kun været noget, 
der foregik inden i mig og i dialog med 
dem, der er tættest på mig. Det er lidt 
grænseoverskridende at skulle dele sin 
sårbarhed med andre, men også meget 
tiltrængt. Alene kan jeg ikke andet end 
at køre i ring med de samme tanker, 
bange anelser, overvejelser og spørgsmål.
Jeg når knap nok at gå ind ad hoved-
døren, før jeg bliver varmt modtaget af 
et par hjertelige herrer, som byder mig 
velkommen og viser vej. Der er latter og 
inderlighed i deres facon, og trygheden 
breder sig øjeblikkeligt.
Vi er nitten mennesker, som deler den 
samme virkelighed. Vi er ægtefæller til 
en person med HS. Eller rettere, 17 af 
slagsen, og et par gæster, som er voksne 
børn til en mor med HS, som har fået 
lov til at komme med på en lytter. Det 
skulle vise sig at være et stort plus for os 
andre.
Vi samles rundt om sammensatte borde, 
med Anders, som før har budt os vel-
kommen, som ordstyrer og med Karen 
som procesansvarlig. De bliver assiste-
ret af Laila, som kommer fra Jylland og 
som udover at støtte processen ønsker at 
sikre, at Ægtefælledagene i Jylland og på 
Sjælland har den samme struktur. Det 
er tydeligt, at der er styr på tingene. De 
udstråler en stor viden om deltagernes 
forskellige behov og om den struktur, 
der fungerer bedst.

Når folk har forsynet sig med friskbagte 
boller og andet godt til morgenmad, 
starter vi en præsentationsrunde. Del-
tagerne fortæller lidt om sig selv, deres 
livssituation lige nu og de ting, der fylder 
mest.
Jeg har deltaget i mange kurser og møder 
i mit liv, og bider mærke i, at denne run-
de er meget anderledes end noget andet, 
jeg nogensinde har været med til. Nogle 
har været til Ægtefælledag mange gange, 
for andre er det helt nyt og atter andre 
har kun været der én eller to gange før. 
Men fælles for alle er, at de taler en del 
om deres ægtefælles tilstand og om deres 
familiestruktur og dagligdag. De siger 
deres navn, men fortæller hverken om 
deres beskæftigelse, baggrund eller alder. 
Deres fokus er et helt andet sted. 
Omkring halvdelen af deltagerne lever 
med deres ægtefælle i eget hjem. Nogle 
få er skilt, men tager sig fortsat af deres 
ægtefælle. Den anden halvdel er længere 
fremme i processen. Deres ægtefæller er 
på plejehjem, og deres engagement og 
forpligtelse, men også store smerte, skin-
ner igennem deres fortællinger. 
Når runden er slut efter en del svære 
beretninger om de store udfordringer, 
der ligger i et liv med en partner, som 
ændrer adfærd, kan være selvcentreret og 
kræver/forventer hensyn til den ændrede 
adfærd, stiller den ene af vores to gæster 
et relevant, men provokerende spørgs-
mål: Hvor lader I jer ikke skille? Hvorfor 
bliver I i det?
De svar, der kommer, rummer måske 
essensen af problematikken omkring 
en demenssygdom. Når man lever med 
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en partner med HS, er man tre parter i 
et forhold: En mand, en kvinde og en 
sygdom. Sygdommen er grim og svær. 
Men bagved den er der fortsat et men-
neske, som ikke mener noget ondt. Et 
menneske, som vi elsker og som elsker 
os. Kunsten er at lære at skelne mellem 
mennesket og sygdommen. Det er det, 
vi forsøger at huske og at holde fast i.
Nogle har kun fysiske symptomer, men 
til gengæld kan de være meget heftige. 
Andre har kun psykiske og kognitive 
symptomer, som gør det svært for ude-
frakommende at forstå, hvorfor man er 
gået på pension og hvorfor aktivitetsni-
veauet er ændret. Atter andre slås med 
begge dele. Men bagved er der altid et 
menneske, som vi engang har valgt at 
knytte vores liv til.
I tykt og tyndt. 
Snakken går livligt og der er både tårer 
og latter. Det er en overvældende op-
levelse at møde så mange mennesker, 
som står i samme situation og som bare 
forstår, uden at fordømme eller betvivle 
problemernes alvor. Deltagerne bidrager 
med deres viden og erfaring. De kom-
mer med konstruktive forslag og be-
tragtninger og deler svære følelser med 
stor ærlighed og oprigtighed. Og inden 
vi når at se os om, er det tid til frokost. 
Behovet for at snakke og dele er meget 
stort hos os alle. 
En meget lækker og fantasifuld frokost 
indtages i stueetagen. Vi deler os tilfæl-
digt rundt om bordene, som er flot dæk-
ket med hvide dug og lys. Der er blevet 
kræset for os.
Nu bliver samtalerne mere intime og 
den time, der er blevet sat til frokost-
pause, forsvinder hurtigt.

Efter frokost bliver vi delt i to gruppe: 
Den ene er for dem, hvis ægtefæller al-

lerede er på plejehjem eller meget ple-
jekrævende, og den anden for os, hvis 
ægtefælle fortsat bor hjemme og funge-
rer på forskellige stadier af HS. Vi laver 
en liste over emner, vi godt kunne tænke 
os at drøfte. Vi taler om børns behov 
og oplevelse af at have en forælder med 
HS. Om juridiske og praktiske spørgs-
mål, som man har godt af at overveje 
og handle på. Vi deler frustrationer om-
kring den vanskelige kommunikation 
med en HS ramt ægtefælle og nyder at 
få genkendende respons. Rart at mærke, 
at man ikke er mærkelig, overfølsom el-
ler urimelig. 
Vi deler en oplevelse af, at udefrakom-
mende ikke helt kan få øje på de vanske-
ligheder, vi og vores ægtefæller har, og 
finder trøst og styrke i at være sammen 
med andre, som kan nikke genkendende 
og anerkendende.
Vi har hele eftermiddagen til rådighed 
og et af de emner, vi alle gerne vil drøfte 
er, hvordan vi passer på os selv og hol-
der fast i vores eget liv. Interessant nok 
kører diskussionen hele tiden af sporet. 
Vi taler om vores ægtefæller, deres van-
skeligheder og behov. Deres tilstand og 
deres faldende sygdomserkendelse, som 
er så udfordrende og smertefuld. Vi ta-
ler om vores børn og deres reaktioner og 
behov. Men det lykkes os ikke at holde 
fast i spørgsmålet, hvad vi kan gøre for 
at tage vare på os selv og få plads og luft 
til at holde fast på vores identitet og liv. 
Laila, som kyndigt og kærligt styrer pro-
cessen forsøger tre gange at få emnet på 
sporet, og vi griner lidt i slutningen af 
dagen over, at det ikke er lykkedes os. 
Trods vores søde og kompetente ordsty-
rers ihærdige forsøg. 
Vores fokus er et andet sted, og jeg tæn-
ker, at det er meget kendetegnene for os. 
Jeg ser mig omkring, da vi igen er samlet 
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til den sidste time, inden afslutningen. 
Jeg ser mennesker, som er meget mere 
optaget af hvad de kan give, end hvad de 
kan få. Mennesker som følger deres hjer-
te og samvittighed, trods de udfordrin-
ger og vanskeligheder, det indebærer. 
Er det ikke lige netop det, kærlighed 
handler om?
Vi er alle i gang med en proces, hvor vi 
forsøger at finde balancen mellem vores 
eget liv som individer og vores liv i rela-
tion til en partner med en alvorlig syg-
dom, som kun går én vej. Vi udvikler 
vores strategier hver især og bruger sådan 
en Ægtefælledag til at blive tanket op. 
I slutningen af dagen har vi fået luft, er 
blevet klogere på os selv og på hinanden 
og har fået masser af inspiration og støtte 
til at komme videre med.
Jeg ser stærke og varme mennesker om-
kring mig, som er i betydeligt sværere 
livssituation end den, jeg er i, som sid-

der uden bitterhed eller selvmedliden-
hed. Smerten er der, men den giver også 
plads til andre følelser. 
Spændende er det også at høre vores 
gæst, hvis mor er syg og hvis far ikke øn-
sker hjælp lige nu, hvordan det opleves 
at se en ægtefælle udefra. 
Fire af os, som har en hjemmeboende 
ægtefælle i startfasen af HS, har aftalt at 
etablere en støttegruppe, som kommer 
til at mødes i København ca. en gang 
om måneden. Andre i samme situation 
er meget velkomne til at slutte sig til os. 

Til sidst sidder vi stille rundt om bordet. 
Nitten mennesker som deler noget, andre 
ikke helt kan forstå. Vi er trætte og fyldt 
op. Og er fulde af taknemmelighed over, 
at sådan et arrangement kan finde sted. 
Et meget stort tak til arrangørerne og til 
foreningen, som har gjort det muligt.

Gilly Gall

Ægtefælledag / samleverdag  
i ”det Jyske”

I år holdes ægtefælledag / samleverdag den 5. september kl.10:00 på Hornstrup 
Kursus Center, Kirkebyvej 33, 7100 Vejle.
Vi vil bruge dagen på samtale med hinanden om stort og småt i dagligdagen omkring 
de udfordringer, vi hver især løber ind i. I løbet af dagen vil der være indlagt en gåtur, 
så tag tøj med efter vejret og praktisk fodtøj.
Vi har tidligere været en flok på ca. 10 til 15 personer. Jeg håber, at der vil være 
mange, både nye som kendte ansigter, som vil deltage. I årenes løb har mange haft 
stor glæde og hjælp af at deltage i ægtefælledagen.

Program og deltagerliste bliver udsendt på mail i ugen op til mødet.

Tilmelding til Laila Bille senest d. 22. august 2015 på mail: lailabille@gmail.com
Tlf. 22314450

Med venlig hilsen

Laila Bille
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Positivdag – 2015
Lørdag den 3. oktober 2015 kl. 10.30
på Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, 7100 Vejle

afholder Landsforeningen igen en temadag for positivt testede (i lighed med 
et lignede arrangement afholdt i 2013)

Vi starter kl. 10.30 med en kop kaffe og lidt brød og slutter med middag  
kl. 18.00.

Dagen indledes med et oplæg, og i løbet af dagen vil der være god tid til snak 
på kryds og tværs.

Sidste frist for tilmelding er den 14. august 2015.

Tilmelding enten pr. mail til karen@huntingtons.dk (oplys navn, adresse og 
tlf.nr.) eller pr. tlf. til 4914 0449. Efter tilmeldingsfristen sendes endeligt pro-
gram og deltagerliste ud.

Pris: Gratis for medlemmer af LHS – kr. 900 for alle andre.

Vi håber at se rigtig mange til dette arrangement.

Mange hilsner fra Karen Ørndrup

Vælg et kursuscenter som gør en forskel! 
 
Når du vælger rammer, så vælger du mere end blot  
faciliteter, forplejning og en pris. 
 
Du vælger mennesker!  
Du vælger idéer!  
Du vælger engagement!  
 
Hvad har du valgt…? 
 
Besøg os på www.hornstrupkursuscenter.dk 

MPI Award ”Årets Mødested 2010”         DKBS Nomineret ”Årets Kursuscenter 2010 & 2011” 
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Invitation til Forældredag
Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 10.30
på Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, 7100 Vejle

Gennem dette arrangement vil vi gerne være med til at udvikle nye netværk, 
hvor vi særligt henvender os til forældre med børn over 18 – 20 år.

Som forældre har vi allerede oplevet at have mange og meget forskellige roller 
i forhold til vores børn, og mange af os står nu med voksne, men også sårbare 
børn, der enten er i risiko for at have HS, er testet positive eller måske allerede 
begyndende syge.

Hvordan er vores nye rolle, hvilke faldgruber, hvilke muligheder og hvilke 
begrænsninger står vi overfor?

Program for dagen:

10.30 Ankomst med kaffe og brød

11.00 Præsentation af dagen og deltagerne

12.30 Frokost

14.00 Gruppesamtaler ud fra deltagernes ønsker

17.00 Opsamling af dagen

18.00 Middag som afslutning og afrejse

Sidste frist for tilmelding er den 4. september 2015.

Tilmelding enten pr. mail til karen@huntingtons.dk (oplys navn, adresse og 
tlf.nr.) eller pr. tlf. til 4914 0449. 

Pris: Gratis for medlemmer af LHS – kr. 900 for alle andre.

Mange hilsner fra 
Karen Ørndrup
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Murerfirmaet Vibestrup Lyng støtter 
Landsforeningen Huntingtons Sygdom

NORDISK KONFERENCE 
OM HUNTINGTONS SYGDOM 2015 
FOR FAGPERSONER
TEMA: Livskvalitet for borgere med Huntingtons sygdom og deres pårørende
18.-19. november 2015 i DGI-byen, København

MÅLGRUPPE: Fagpersoner, som beskæftiger sig med Huntingtons sygdom, 
samt andre aktører på området

Følg med på www.nordichuntington.com, 
som opdateres løbende. 
Her kan man nu tilmelde sig.

FOR KONTAKT: Jane Ahrendt, leder af 
Bomiljø HS, Tangkær janahr@rm.dk 
eller demenskonsulent Anni Frederiksen 
aopaw@herning.dk    
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Årsmøde 25. april 2015
 
Lørdag d. 25. april mødtes vi 35 personer til årsmøde. Denne gang blev mødet af-
viklet i Herlev Medborgerhus.  
Da alle havde hilst på hinanden nød vi en dejlig frokost i caféen i stueetagen. Mange 
kendte hinanden og der var en god stemning og livlig dialog rundt omkring ved 
bordene. 
Ca. kl 12.30 gik vi ovenpå i mødelokalet og her fik Suzanne Lindquist ordet, hvor 
hun fortalte om rådgivning omkring familieforøgelse - muligheder og valg. Oplægget 
var spændende og man blev klogere på hvad der fandtes af muligheder. Der blev også 
stillet en del uddybende spørgsmål fra deltagerne. 
Efter en kort pause blev selve generalforsamlingen afviklet, og referat kan læses her 
i bladet.  
Dagen sluttede kl. 15.00 med kaffe og kage og mange benyttede lejligheden til at få 
snakket sammen inden man drog hver til sit. 

Charlotte Hold 
 

Suzanne Lindquist
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Referat af generalforsamlingen

Referat af Generalforsamling i 
Landsforeningen Huntingtons 
Sygdom d. 25.april 2015 
i Herlev medborgerhus
Formanden Bettina Thoby bød velkom-
men til de 35 fremmødte deltagere.

Pkt. 1. Valg af dirigent
Mogens Dam blev valgt. Mogens kon-
staterede dernæst, at generalforsamlin-
gen var lovligt indkaldt og gav ordet til 
formanden.

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning om 
Landsforeningens virksomhed i det 
forløbne år
Bettina Thoby fremlagde beretningen 
som følger her: 
Jeg vil indlede beretningen med at næv-
ne de arrangementer, der har fundet sted 
i det forgange år. De har alle været om-
talt i medlemsbladet, men jeg opsum-
merer lige:
• Uge 27 2014, Sommerophold, arran-

geret af bestyrelsen
• 16. august 2014, Ægtefælledag i Vejle, 

arrangeret af Laila Bille og Merete Ri-
edel

• 1.-2. november 2014, Rundt om HS i 
Vejle, arrangeret af bestyrelsen

• 23. november 2014, Julebanko i Her-
ning, arrangeret af Laila Bille og Axel 
Nielsen

• 25. november 2014, Julebanko i Gen-
tofte, arrangeret af Bente Bosse og Lil-
lan Kejlstrup

• 27. februar-1. marts 2015, Weekend-
seminar for unge i Skælskør, arrange-
ret af ungegruppen

• 21. marts 2015, Ægtefælledag i Her-
lev, arrangeret af Karen Ørndrup og 
Anders Lyng

• Og derudover en række lokalgruppe-
møder arrangeret af Lokalgruppen for 
Vestsjælland

Jeg vil gerne takke ALLE, der har været 
involveret i at få disse arrangementer til 
at lykkes.  Det kræver en stor arbejdsind-
sats, og det er dejligt, at vi i foreningen 
har medlemmer, der gerne stiller op til 
disse opgaver.
Udover ovenstående arrangementer har 
vi naturligvis holdt en række bestyrelses-
møder.
En aktivitet, der har bestået i forenin-
gen gennem mange år, nemlig som-
meropholdet, har vi desværre ikke på 
programmet i år.  Opholdet har været 
arrangeret siden 1991 (så vidt, jeg kan 
se), og har dannet rammen om mange 
gode oplevelser for mange af foreningens 
medlemmer.  Om det bliver muligt at 
lade sommeropholdet genopstå, det må 
tiden vise.  Det vil kræve, at der findes 
én eller flere personer, der vil påtage sig 
at arrangere og afholde opholdet, og så-
danne personer har det indtil videre ikke 
været muligt at trylle frem.
Jeg vil i denne beretning meget gerne 
henlede opmærksomheden på, at alt 
bestyrelsesarbejde (og det meste andet 
arbejde, mange andre udfører her i for-
eningen), det er frivilligt arbejde.  Fri-
villigt det vil sige at det er ulønnet og 
foregår i den sparsomme fritid, vi alle 
har til rådighed.  Arbejdet udføres med 
et ønske om, at det vil være til gavn og 
glæde for andre.  HELDIGVIS er der 
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en masse glade medlemmer, der bak-
ker op om bestyrelsen og tilkendegiver, 
at de er meget tilfredse med – og fak-
tisk også ind i mellem lidt imponerede 
over – det stykke arbejde, vi udfører.  
Ingen er fejlfri, heller ikke vores besty-
relse.  Men desværre har bestyrelsen og 
jeg også i det forgangne år oplevet, at 
enkelte medlemmer af foreningen synes 
mere optagede af at finde fejl og mang-
ler i bestyrelsens arbejde, end at bidrage 
konstruktivt til, at vores forening blom-
strer. Desværre har disse ganske få med-
lemmer også en (i mine øjne) noget sær-
præget idé om, hvordan man kan tillade 
sig at tale til og om vores bestyrelse.  Jeg 
tror, jeg på vegne af alle de personer, der 
arbejder for og i foreningen, kan sige, at 
vi allerhelst vil bruge tiden på at arbejde 
konstruktivt for foreningen, frem for at 
skulle spilde tiden på nedladende og de-
struktive kommentarer og henvendelser.  
Konstruktive forslag, idéer til forbedring 
– og hjælpende hænder – er altid vel-
komne, og er vejen frem for foreningen.
Vores medlemsblad huntingtons.dk, 
udkommer fortsat 4 gange årligt.  Rig-
tig mange forskellige personer bidrager 
med gode og vedkommende indlæg til 
bladet, hvilket vi er glade for.  Vi har 
gode og aktive korrekturlæsere, og så har 
vi en redaktør, der på fornem vis samler 
trådene og sørger for, at produktionen 
forløber, som den skal.  TAK for det.
Hjemmesiden er i det forgangne år ble-
vet forsøgt justeret, så den lever op til de 
krav og ønsker, der er til en sådan side 
i dagens Danmark.  Der er formentlig 
stadig ting, der kan optimeres og gøres 
bedre, og vi er naturligvis lydhøre over 
for medlemmernes konstruktive forslag 
til ændringer.
På hjemmesiden kan man finde forenin-
gens pjecer, og der er også blevet plads 

til andre udgivelser, alle med relevans for 
foreningens medlemmer.  Så husk ende-
lig at tjekke www.huntingtons.dk – kig 
under Materialer.
En af de spørgsmål der har optaget man-
ge medlemmer mange gange og gennem 
mange år, er problematikken om udbe-
taling fra forsikringsselskaberne i forhold 
til begrebet ”Kritisk sygdom”.  Jeg har i 
en tidligere beretning lovet, at bestyrel-
sen ville forfølge denne problemstilling 
i håbet om at finde en løsning. I sidste 
nummer af medlemsbladet stod det så at 
læse, at det beklageligvis ikke ser ud til, 
at der kommer en ændring i det forhold, 
at man ofte ikke kan få udbetalt en sum 
for Kritisk sygdom, når HS viser sig i en 
familie.  Det er vi naturligvis ikke glade 
for i bestyrelsen, men vi må tage det til 
efterretning.
På ”samarbejdsfronten” går det stadig 
strygende, og vi glæder os i bestyrelsen 
over det gode samarbejde der er mellem 
vores forening og en masse eksterne part-
nere.  Herunder bo-tilbuddene i Dan-
mark, Det Europæiske Huntington Net-
værk (EHDN), Nationalt Videnscenter 
for Demens, Sjældne Diagnoser, en 
række medievirksomheder og mange 
forskellige terapeuter og behandlere, der 
henvender sig til foreningen for oplys-
ning og råd ift. borgere med HS.  Det 
er godt at konstatere, at vi er synlige på 
landkortet, og at der bliver regnet med 
os, når det kommer til at formidle viden 
om sygdommen.
Gennem det forgangne år er det ver-
densomspændende forskningsprojekt 
Enroll-HD faldet endnu mere på plads.  
Mange medlemmer kommer formentlig 
til at være med i dette projekt via et af 
de tre HS-centre i Danmark, Hukom-
melsesklinikken på Rigshospitalet, De-
mensklinikken ved Odense Universi- 
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tetshospital og Neurologisk Afdeling F 
ved Aarhus Universitetshospital.  Vi er 
i foreningen glade for at ”være tæt på 
dette projekt” via næstformand Lena 
Hjermind.  Det er ensbetydende med 
muligheden for hurtig og præcis infor-
mation til vores medlemmer om projek-
tet – hvilket forhåbentlig sikrer fortsat 
deltagelse af rigtig mange.
Som det har været i beskrevet i medlems-
bladet i det forgangne år, er der kom-
met nye regler omkring skattefradrag 
for gavebidrag til foreninger.  Dette har 
ramt os, og det er derfor i øjeblikket ikke 

muligt at få skattefradrag for gavebidrag 
til Landsforeningen.  For at forsøge at 
blive godkendt igen har vi besluttet at 
flytte den årlige landsindsamling.  Den 
vil således ligge fra 24. juni til 24. sep-
tember.  Hvis der indkommer mindst 
100 gavebidrag på 200 kr. eller derover 
inden 24. september, vil det være muligt 
for foreningen igen at blive godkendt, 
således at man kan få skattefradrag for 
indbetalte gavebidrag.  Vi vil naturlig-
vis omtale dette i sommernummeret af 
huntingtons.dk.
Ved sidste års generalforsamling blev 
Karen Ørndrup valgt som kasserer for 
endnu en toårs periode.  Karen meddel-
te samtidig, at det var sidste gang, hun 
modtog genvalg.  Det betyder, at når  
Karen til næste år går af som kasserer (ef-
ter 10 års godt virke), så skal der gerne 
stå en anden person klar til at overtage 
posten.  Bestyrelsen er naturligvis på 
udkig efter en kandidat, og skulle der 
sidde nogen, der har lyst til at give sig i 
kast med dette arbejde, så hører vi meget 
gerne om det.
Sluttelig vil jeg udtrykke min tak til hele 
den siddende bestyrelse for jeres enga-
gement og indsats i bestyrelsesarbejdet.  
Nogle af os forlader bestyrelsen med 
denne generalforsamling, og det giver 
plads til nye, dedikerede mennesker, der 
er klar til at gøre en indsats.  En god og 
sund udvikling for enhver bestyrelse.
Ikke mere fra mig i denne omgang, ud-
over også en stor tak til alle de medlem-
mer, der bakker op om bestyrelsen.  Det 
er så vigtigt for foreningen.
Beretningen blev herefter godkendt af 
deltagerne.

Pkt. 3. Fremlæggelse af regnskab 
Kasserer Karen Ørndrup fremlagde 
regnskabet med følgende kommentarer:

Oplægsholder Suzanne Lindquist
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Landsforeningen realiserede i 2014 et 
overskud på kr. 56.441, mod et budget-
teret underskud på kr. 2.050. Egenkapi-
talen er herved forøget til kr. 848.870 pr. 
31/12-2014 mod kr. 792.429 pr. 31/12- 
2013.
Landsforeningens INDTÆGTER blev 
totalt set kr. 110.714 mindre end budget - 
teret. De største afvigelser fra budgettet 
er kr. 19.174 mindre fra T&L driftspul-
jen, kr. 66.000 mindre fra T&L aktivi-
tetspuljen, og landsindsamlingen gav kr. 
10.724 mindre end budgetteret. 
UDGIFTERNE blev samlet set kr. 
169.205 mindre end budgetteret. Af 
besparelserne kan nævnes: kr. 52.503 på 
sommeropholdet, kr. 63.108 på Rundt 
om HS, kr. 10.124 på bestyrelsesarbej-
de, og kr. 25.700 på tilskud til psyko-
logbehandling. 

T&L aktivitetstilskud 2014/2015
Sommeropholdet 2014 gav et overskud 
på kr. 3.603, som overføres til Weekend 
for yngre i foråret 2015, Rundt om HS 
gav et lille underskud på kr. 92, og Æg-
tefælledagen i Jylland gav et overskud på 
kr. 4.606, som overføres til ny Ægtefæl-
ledag, som afholdes på Sjælland i foråret 
2015

LHS’s Forskningsmidler
Forskningsmidlerne blev i 2014 forøget 
med kr. 74.119 og udgør pr. 31/12 2014 
kr. 312.630, som er fordelt på
Grundkapitalen (hidrørende fra arv 
og tidligere indskud) kr.185.241 
og Driftskapitalen (frie midler, der kan 
anvendes til forskning mv) kr.127.389

Blandt deltagerne var der spørgsmål om, 
hvorfor der ikke var forbrugt til forsk-
ningsmidler. Her svarede bestyrelsen, at 
der ikke havde været ansøgere.

Der blev stillet spørgsmål til hvorfor 
kontingentindtægten var faldet. Hertil 
svarer bestyrelsen, at det skyldes, at der 
er parmedlemsskab, som er gået over til 
enkelt medlemskab. Der er nu et med-
lemstal på ca. 775 medlemmer i forenin-
gen,

Generalforsamlingen godkendte det 
fremlagte regnskab for 2014.

Pkt. 4. Vedtagelse af budget og kon-
tingent for 2015.
Generalforsamlingen vedtog uændret 
kontingent for 2015:
kr. 400,- for par/ægtefællekontingent.
kr. 225,- for enkeltpersoner.
Karen Ørndrup fremlagde budget for 
2015.
Der er budgetteret med indtægter på 
kr. 626.208 og udgifter på kr. 627.900, 
hvilket giver et underskud på kr. 1.692. 
Generalforsamlingen godkendte det 
fremlagte budget for 2015. 

Pkt. 5. Valg af bestyrelse og suppleanter
Formanden Bettina Thoby ønskede 
ikke genvalg. Lena Hjermind takkede 
for Bettinas 6 årige formandskab og for 
det store arbejde for foreningen, og over-
rakte en gave.
Som ny formand blev Charlotte Hede-
gaard Hold valgt.

Bestyrelsesmedlem Merete Riedel øn-
skede ikke genvalg. Merete var desværre 
forhindret i at deltage i generalforsam-
lingen, men Bettina sendte hende en tak 
for arbejdet i bestyrelsen. 
Som nyt bestyrelsesmedlem blev Anni 
O. Frederiksen valgt.

Bestyrelsesmedlem Kim Bille blev gen-
valgt, 
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Suppleant Lars Bøgelund ønskede ikke 
genvalg. Bettina takkede ham for arbej-
det med overrækkelse af en gave. I stedet 
blev Finn Jensen valgt. Han var desværre 
forhindret i at deltage i generalforsam-
lingen.
Suppleant Bente Bosse blev genvalgt.

Dirigenten Mogens ønskede held og 
lykke til den nye bestyrelse og med be-
styrelses arbejdet fremover.

Pkt. 6. Eventuelle forslag fra besty-
relse og medlemmer
Der var indkommet et forslag fra med-
lem Brian Nørremark om en vedtægts-
ændring:

Han foreslog, at foreningens vedtægter 
blev ændret således, at §5 A blev ændret 
fra det nuværende: 
Forslag fra medlemmerne, herunder forslag 
til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, 
skal skriftligt være anmeldt til foreningens 
formand inden det pågældende års 15. 
januar for at kunne behandles på general 
forsamlingen.

Det ønskede  Brian Nørremark ændret 
til:
Forslag fra medlemmerne, herunder forslag 
til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, 
skal skriftligt være anmeldt til foreningens 
formand senest 14 dage før generalforsam-
lingens start for at kunne behandles. 
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Forslagsstilleren, eller en anden i dennes 
fravær, skal motivere forslaget på general-
forsamlingen inden det kan optages til af-
stemning.

Efter en længere drøftelse blandt delta-
gerne på generalforsamlingen trak Brian 
sit forslag tilbage. 
Da denne ændring vil medføre, at der 
ikke er tid til at indkomne forslag kan 
komme både i bladet og på hjemme-
siden, så det er den samme dagsorden 
begge steder, og det vil være svært at 
gennemføre med den nye tidsfrist, og 
derved kan vedtægterne ikke overhol- 
des.

Der var indkommet 3 forslag fra med-
lem Sven Asger Sørensen:
Han havde et forslag om børn og Hun-
tingtons sygdom, hvilket han frafaldt.
Derudover havde han et forslag om, at 
vedtægtsændringerne omskrives, da han 
mener at Landsforeningens vedtægter 
ikke er tidssvarende. Det blev drøftet i 
forsamlingen, og der blev konkluderet, 
at Sven Asger Sørensen og Brian Nørre-
mark vil udarbejde et forslag til bestyrel-
sen med tidssvarende vedtægter, som der 
kan arbejdes videre med i bestyrelsen.

Under punktet uddeling af Landsfor-
eningens medlems pris, overrakte Sven 
Asger Sørensen en fugl af finsk glaskunst 
til medlem Laila Bille. Hun var desværre 
ikke tilstede på generalforsamlingen, så 
hendes søn Kim Bille modtog den på 
hendes vegne og takkede.

Pkt. 7. Evt.
Der blev spurgt til hacker angreb på 
hjemmesiden, og hvorfor hjemmesiden 
havde ændret opsætning og udseende. 
Bestyrelsen forklarede, at hacker an-
grebene skyldtes forsøg på at misbruge 
serveren til spammail fra hackere. Men 
det var nu bragt i orden. Den nye hjem-
meside er et forsøg på at følge med tiden 
og gøre den tidssvarende og nå læserne 
der hvor de er, både på hjemmesiden og 
facebook. Der arbejdes ud fra det prin-
cip om, at al information skal være at 
finde i bladet også.

Mogens Dam afsluttede general forsam-
lingen med en tak til deltagerne.

Referent: Anni O. Frederiksen
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Præsentation af: 

HS bofællesskabet
Lindegårdsvej 5
7400 Herning
Tlf. nr.: 96 28 54 03 
omvls@herning.dk
hcgruppen@herning.dk

OM BOTILBUDDET:

Værdigrundlag: 
Vores værdigrundlag bygger på åbenhed, 
faglighed, ansvarlighed og respekt for 
det enkelte menneske.
Vores målsætning er beboerne i cen-
trum, hvor der tages udgangspunkt i 
den enkeltes behov med respekt for de-
res menneskelige værdier. Der arbejdes 
ud fra en hverdag med tryghed, over-
skuelighed og genkendelighed, således 
at den enkelte beboer kan mestre eget 
liv længst muligt.

Antal lejligheder til HS-ramte:
Vi har 18 boliger opdelt i 2 enheder.

Faciliteter i lejlighederne:
Lejlighederne er 1-værelses boliger med 
faste og mobile skabe og et stort bade-
værelse.
Boligerne er indrettet således, at der er 
plads til evt. store hjælpemidler. Der er 
loftslifte i alle lejlighederne. Loftsliftene 
dækker også badeværelset.

Fælles faciliteter:
Til hver enhed er der fælles dagligstue 
med hyggekrog med TV, DVD og et spi-
seafsnit, hvor beboerne har mulighed for 
fælles spisning.
Derudover er der fælles for hele huset 
træningsrum, badeterapirum og et san-
serum.
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Ligeledes er der en fælles gårdhave med 
udgang fra hver enhed.

Aktiviteter i huset for beboerne:
Der foregår både individuelle- og fæl-
lesaktiviteter, alt efter, hvad den enkelte 
beboer kan magte.
Det kan være træning, brug af vores ba-
deterapirum til wellness og sansestimu-
leringsrummet.
Derudover er der små daglige aktiviteter 
såsom bagning, brug af gårdhaven, små 
spil, samvær mv.
Én gang om måneden er der en fælles 
aktivitet for hele huset, hvor vi følger 
årets gang. Det kan være: fastelavn, på-
ske aktivitet, julefrokost, forårsfest mv.

Aktiviteter udenfor huset 
for beboerne:
Vi har en bus til rådighed 1 gang om 
ugen, så der er mulighed for at komme 
på små ture i lokal området. Det kan 
være indkøbsture, ridning eller fysio - 
terapibehandling.

Evt. tilbud indenfor mad, tøjvask, el-
ler andre praktiske ting:
Vi får hver dag frisk lavet mad, som leve-
res fra køkkenet på plejecenteret, der lig-
ger lige ved siden af bofællesskabet. Der 

er ansat en økonoma, som vi har et tæt 
samarbejde med, således at kosten kan 
tilpasses den enkelte beboers behov.
Beboernes tøj vaskes i vaskeriet på ple-
jecenteret.
Derudover er det muligt at bestille dag-
ligvarer ved Brugsen, Arnborg, som leve-
rer varer gratis.
I huset kommer både fodplejer og frisør, 
som der kan aftales tider med. 

Om de nuværende beboere:
Køn- og aldersfordeling: 
I bofællesskabet er der en alders spred-
ning fra 25 år til 73 år med en gennem-
snitsalder på 55 år.
Hvor længe de i gennemsnit har boet 
der:
De har boet i bofællesskabet i gennem-
snit ca. 5 år.

Om de ansatte:
Personalenormering fuldtids- og del-
tidsstillinger: 
Der er ansat 30 personaler, som i gen-
nemsnit er ansat på 28 timer.
De ansattes uddannelser (faggrupper):
Der er ansat sygeplejersker, social- og 
sundhedsassistenter, social- og sund-
hedshjælpere, pædagoger, og rengørings-
assistenter.
Derudover har vi et tæt samarbejde med 
kommunens fysio- og ergoterapeuter, 
som kommer flere gange om ugen i hu-
set med henblik på hjælpemidler, træ-
ning og arbejdsmiljø.
Kommunens demenskonsulent kom-
mer i huset efter behov.  
Sammen med demenskonsulenten løser 
vi bl.a.  VISO sager, (den nationale Vi-
dens- og Specialrådgivning- Organisa-
tion under socialstyrelsen), i Jylland og 
Fyns områderne, hvor vi leverer under-
visning, rådgivning og pædagogik om 
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Huntington sygdommen og viden om 
hjælpeforanstaltninger.
Vi har et tæt samarbejde med de prak-
tiserende læger og neurologen på Århus 
regions hospital.
Ligeledes samarbejder vi med om-
sorgstandplejen, som kommer fast 2-3 
gange årligt i huset.
Center for kommunikation har vi mu-
lighed for at trække på ved behov, hvis 
der skal etableres specieller hjælpemidler 
i forbindelse med kommunikation. 

En refleksion over følgende spørgs-
mål, som en HS-ramt kunne stille:
”Hvad skal få mig til at vælge opskriv-
ning til jeres botilbud frem for ethvert 
andet - og måske geografisk nærmere 
- plejecenter?”
Vi har stor ekspertise i at yde beboerne 
den optimale støtte og omsorg fra syg-
dommens indledende faser frem til den 
terminale fase.
Vi har et tæt tværfagligt samarbejde, så-
ledes at vi har fokus på det hele men-
neskes fysiske- psykiske og sociale behov.
Vi arbejder med at være på forkant med 
udviklingen af sygdommen, hvor vi ind-
drager alle vores samarbejdspartnere ved 
behov.

Da sygdommen i perioder kan udvikle 
sig hurtigt, har vi en stor fordel af at 
have ergoterapeuten tæt på, så der hur-
tigt kan blive bevilliget de nødvendige 
hjælpemidler.
Alt dette er med til, at vi sammen med 
den enkelte beboer og pårørende kan til-
passe tiltag i forhold til sygdommens ud-
vikling og derved være med til at sørge 
for en overskuelige hverdag.

Evt. andre ting, I har lyst til at for-
midle om botilbuddet (frit slag):
HC bofællesskabet er bygget jævnfør lo-
ven om almene boliger §§ 5 stk. 2 og § 
58 a, hvilket betyder, at er man visite-
ret til en plejebolig i egen kommune, så 
kan man frit vælge, om man ønsker at få 
en bolig hos os. Dog skal man være op-
mærksom på, at Herning Kommunes vi-
sitation skal modtage en ansøgning vedr. 
ønske om en bolig hos os. Kriterierne for 
at blive godkendt til HC bofællesskabet i 
Herning er, at man har Huntington syg-
dommen, og at man har brug for hjælp 
og støtte flere gange i døgnet.

Lene Sumborg.  
Leder, HS-Bohællesskabet, Herning

Se også vores hjemmeside: http://plejecenter.herning.dk/specielle-tilbud/hc-bofaellesskabet
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Årets medlemspris
Ved sidste års generalforsamling blev der indført en årlig medlemspris i 
form af en glasfugl, der skal gives for ét år til et medlem af Landsforenin-
gen, som har ydet en værdifuld indsats for foreningen og specielt dens 
medlemmer. Der blev nedsat et udvalg bestående af Brian Nørremark 
og Sven Asger Sørensen, som skulle finde en værdig modtager af prisen. 
Blandt de mange medlemmer, som udvalget overvejede, faldt valget på 
Laila Bille.  

Laila har været et aktivt medlem af Landsforeningen siden dens start for 
31 år siden. Sammen med flere andre jyske medlemmer var hun med til at 
oprette en Midtjysk lokalforening, som 
var særdeles aktiv med arrangementer af 
forskellig art gennem mange år, som 
samlede medlemmer fra det midtjyske. 

Flere gange har jeg opfordret Laila til at 
træde ind i bestyrelsen, da jeg var over-
bevist om, at hun ville kunne yde en 
væsentlig indsats. Men hver gang 
takkede hun pænt og bestemt: 
Nej tak. Men hun har en søn, 
som har påtaget sig den opgave 
og som sørger for Lands-
foreningens hjemmeside.

Desværre var Laila for en 
gangs skyld forhindret 
i at deltage i general-
forsamlingen, så 
medlemsprisen blev 
overrakt til Kim Bille 
med besked om, 
at han skulle give 
den videre til sin 
mor. 
   Sven Asger Sørensen
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Topforskning på Panum 

Mange tror, at forskere lever i et elfen-
benstårn, hvor de kun interesser sig for 
det, de selv laver. Men det er ikke til-
fældet: som forsker vil man gerne brede 
sine resultater og opdagelser ud til for-
skere og andre, som kan tænkes at have 
glæde og brug af de resultater, man har 
opnået. 

Derfor offentliggør forskere deres resul-
tater i videnskabelige tidskrifter. Men 
der findes mange forskellige tidsskrif-
ter. For eksempel er der tidsskrifter, der 
kun optager manuskripter, der beskri-
ver resultater, som er helt i top og som 
er nyskabende. Et sådan tidsskrift er det 
engelske Nature, som anses for det fine-
ste videnskabelige tidsskrift. At få sine 
resultater offentliggjort i Nature opfat-
tes blandt forskere som et ridderslag .
 
Et sådan ridderslag fik Anne Nørremøl-
le, som er i HS-gruppen på Panum, da 
hun deltog i et arbejde, der blev trykt 
i Nature. Der blev undersøgt en række 
forskellige stykker dna (genmateriale) 
hos personer med HS med henblik 
på at se, om der er noget dna, der har 
betydning for udvikling af HS. Annes 
bidrag til undersøgelsen var, at hun un-
dersøgte prøver fra danske familier, som 
let kunne findes i det Danske Hunting-
ton Register. Selv om der ikke kom no-
get helt klart svar på undersøgelserne, er 
det håbet, at de vil kunne bidrage til en 
bedre forståelse af, hvorfor HS opstår 
og dermed bane vejen for behandling.

Sven Asger Sørensen
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TRE MILLIONER KRONER TIL HS-FORSKNING PÅ PANUM

Da Lis Hasholt som nævnt andet sted i bladet går på pension, er der ”kun” 
Anne Nørremølle og nogle PhD-studenter tilbage i Panum Instituttets Hun-
tingtongruppe. Mange vil spørge, hvad der så vil ske med HS-forskningen 
i Danmark, for det er vigtigt, at flere forskere deltager i den omfattende og 
komplicerede forskning, for at der kan opnås resultater, der eventuelt kan føre 
til en behandling af HS. Det samme spørgsmål stillede vi os i bestyrelsen for 
”Stadslæge Svend Ahrend Larsen og grosserer Jon Johannessens Fond”, som er 
en fond, der har til formål at støtte forskning af Huntingtons sygdom. 
Fondens bestyrelse har drøftet og analyseret mulighederne og er enige om at 
yde et større beløb til Panuminstituttet, hvor det meste af HS-forskningen i 
Danmark foregår, med henblik på at sikre fortsat forskning i Danmark. Af-
gørende for beslutningen var, at det Danske Huntington Register findes på 
Panum, som vil kunne bidrage til vigtig HS-forskning. 
Fondens bestyrelse var af den opfattelse, at det var så vigtigt, at HS-forsknin-
gen bliver fortsat, at man besluttede at donere hele fondens kapital til Panu-
minstituttet, hvilket vil sige ca.tre millioner kroner.
I næste nummer af Landsforeningens blad vil jeg komme med flere detaljer 
om denne donation. Sven Asger Sørensen

HVOR KAN JEG KLAGE

Hvor kan jeg klage over forhold for min pårørende, som bor i/på plejebolig/
plejecentre??
Når man som pårørende møder situationer på plejecentre, hvor man har brug 
for at klage over den omsorg, eller mangel på omsorg, som ens pårørende får 
– hører jeg ofte frustrationer over, hvor man går hen med sin klage, og hvor 
man bliver hørt.
Den normale procedure er at gå til lederen af plejecenteret. Hvis ikke det 
virker, kan der også være et beboer – pårørende råd på stedet. Hvis ingen af 
disse muligheder virker, kan man gå til chefniveauet højere oppe i kommunen. 
Eks. Chefen for den afdeling, som plejecentret hører under. Eller man kan frit 
vælge at gå til direktørniveau eller til borgmesteren i kommunen.
Der er også den mulighed at gå til kommunen og få at vide, hvem der fører 
tilsyn med kommunens plejecentre. Denne myndighed kan eks. ligge i en 
kommunal tilsynsenhed, eller ved visitationen. Her kan man fortælle om det, 
man oplever.
Man kan også kontakte den embedslægeinstitution, som fører tilsyn med ple-
jecentrene i kommunen. De fører årlige tilsyn på plejecentrene.

Anni O. Frederiksen, demenskonsulent i Herning Kommune
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En forsker siger stop – sådan da
Den 22. maj fyldte lektor, dr. med. Lis 
Hasholt 70 år og faldt dermed for alders-
grænsen på Københavns Universitet. Lis 
startede sin forskerkarriere straks efter, 
at hun blev færdig uddannet som biolog 
fra Københavns Universitet, idet hun 
fik et job på det, der dengang hed Arve-
biologisk Institut. Hun havde under sit 
studium skrevet en specialeopgave om 
kromosomer, og det var derfor naturligt, 
at hun skulle arbejde videre på det felt. 
Men det kom til at gå helt anderledes. 
Det var på det tidspunkt, at genetik fik 
sit store gennembrud ved, at man be-
gyndte at forstå, hvordan generne virker. 
Den senere overlæge Niels Hahnemman 
og jeg var i gang med en undersøgelse af 
en sjælden arvelig sygdom, og henvend-
te os til Lis om hun ikke ville være med i 
vores undersøgelser. Det ville hun gerne, 
hvilket efter nogle år resulterede i hen-
des doktordisputats, som er den højeste 
grad, en forsker kan få ved universitetet. 
Derefter startede vores samarbejde om-
kring forskning af Huntingtons sygdom, 
hvor vi dannede en HS-forskningsgrup-
pe på Panum, som Anne Nørremølle 
også blev en naturlig deltager af, da hun 
var den første i Danmark, der lavede en 
PhD afhandling om den sygdom.
Dette samarbejde har varet i mere end 
30 år, hvor vi blandt andet uddannede 
flere PhD-studerende, både ikke-læger 
og læger. Det har for eksempel resulteret 
i oprettelsen af en klinisk Huntingtonaf-
deling under Hukommelsesklinikken på 
Rigshospitalet, som nu også behandler 
andre arvelige, neurologiske sygdomme.
Efter at jeg blev pensioneret, var det 
en selvfølge, at Lis skulle fortsætte HS-

gruppen, som nu fik en mere moleky-
lær retning. Hendes store interesse har 
været forskning af genterapi af HS, hvor 
man søger at ændre det gen, der medfø-
rer sygdom, så det ikke virker sygdoms-
fremkaldende. HS-gruppen på Panum 
var blandt de første, der tog dette emne 
op, som i dag er helt i front. 
Mange af Landsforeningens medlemmer 
har mødt Lis ved de ”Forskningsdage”, 
som blev afholdt tidligere, og som for-
håbentlig vil blive genoptaget. 
Selv om Lis officielt stopper på Køben-
havns Universitet, tror jeg, hvis jeg ken-
der hende ret (og det gør jeg), at hun 
er så meget forsker, at hun ikke slipper 
det helt.

Sven Asger Sørensen 
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A K T I V I T E T S K A L E N D E R E N
TIDSPUNKT AKTIVITET STED INFORMATION

5. september 2015 Ægtefælledag Vejle
Se omtalen på side 13 
her i bladet

3. oktober 2015 Positivdag Vejle
Se omtalen på side 14 
her i bladet

31. oktober 2015 Forældredag Vejle
Se omtalen på side 15 
her i bladet

18. - 19. november 
2015

Nordisk konference 
for fagfolk København

Se omtalen på side 16 
her i bladet

24. november 2015 Julebanko Gentofte
Mere omtale i et senere 
nummer af huntingtons.dk

29. november 2015 Julebanko Herning
Mere omtale i et senere 
nummer af huntingtons.dk
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Indkomne bidrag og gaver

I perioden 1. februar til 30. april 2015 

Private gavebidrag (1 gavegiver)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 1.000,00

Bårebidrag (66 givere) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 10.250,00

Forsikringsdel af arv.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 3.075,07

I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr.  14.325,07

Landsforeningen siger tak for alle bidragene.
P.b.v. 

Karen Ørndrup, kasserer

Indmeldelse
Indmeldelse i foreningen sker ved at sende mail til formand@hunting-
tons.dk med oplysning om navn, adresse og tlf.nr. på den/de der ønsker 
medlemsskab, samt oplysning om hvorvidt man ønsker enkelt medlems-
skab til kr. 225,- årligt eller par medlemsskab til kr. 400,- årligt.

Chorlotte Hold

Betaling af kontingent
Med glæde konstaterer vi, at en rigtig stor del af medlemmerne har betalt 
det årlige kontingent for 2015 i rette tid.
Der mangler dog stadig nogle, så hermed opfordres der til at få bragt det i 
orden hurtigst muligt, så vi kan spare lidt på rykkerskrivelserne.
Såfremt man har forlagt sin opkrævning, eller er i tvivl om, om man har 
betalt, er man velkommen til at kontakte en af undertegnede, så fremsen-
der vi en ny.
Karen Ørndrup, tlf. 40 53 72 83 eller Charlotte Hold, tlf. 53 20 78 50 
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Målrettet samarbejde
Synlige resultater 

Gøteborgvej 18 
Postboks 7012, DK-9200 Aalborg SV
Tel: +45 98 79 60 00, Fax: +45 98 79 60 01
www.deloitte.dk

Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

I Deloitte kombinerer vi solid viden og
erfaring med faglig dygtighed og entu-
siasme.

Vores revision, skatterådgivning og kon-
sulentydelser følger ikke et skema, men
skabes af mennesker til mennesker i en
professionel atmosfære. 

I Deloitte arbejder vi systematisk med
udfordringerne. 

Kontakt os med dine tanker om den
fortsatte udvikling af din virksomhed. Vi
bidrager gerne med vores kompetencer,
viden og erfaringer.

Målrettet samarbejde
Synlige resultater 

Gøteborgvej 18 
Postboks 7012, DK-9200 Aalborg SV
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siasme.
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HS-materialer
DVD’er 
Pris 50 kr. pr. stk.

DVD nr. 1: 1. Norsk film: Symptomer, sykdomsforløp og tiltak 
 2. Norsk film: Det vanskelige måltidet
 3. Lægens bord (2004)
 4. Den tunge arv (2003)
 5. Synspunkt (2000)
 6. TV2-nyhederne (2000)
 7. Damernes Magasin (1992)

DVD nr. 2: 1.  Belgisk film om pasning og pleje af HS-patienter
Denne DVD må kun bruges til undervisning af plejepersonale eller studerende. 

Bøger
„Huntington og mig – en ungdomsbog” af Alison Gray oversat til dansk af Mona 
Hansen og Else Jensen. Bogen er tiltænkt unge i HS-familier. Pris 40,- kr. + porto.
„Signe – og HC” af Bettina Thoby. Bogen er tiltænkt børn fra 5 – 12 år. 
Pris 30,- kr. + porto.
„At tale med børn om Huntingtons Chorea” af Bonnie L. Henning. 
Tiltænkt dem, der møder børn, der har HS i familien. Pris 30,- kr. + porto.

Pjecer
”Huntingtons Sygdom, Information til HS-ramte og deres familier”  
af Diana Reffelsbauer, tilpasset danske forhold af LHS.
„Vejledning i omsorg og praktisk bistand”
Begge pjecer kan downloades frit fra www.huntingsons.dk eller bestilles til en pris  
af 25,- kr. stk. + porto.
”Vejledning til sagsbehandlere, Huntingtons Sygdom”. Udgivet af Nationalt 
Videns center for Demens, februar 2012.  
Se www.videnscenterfordemens.dk – værktøjer – udgivelser – vejledning til sagsbehand-
lere - Huntingtons Sygdom for omtale samt oplysninger om, hvordan man får fat i den.

Andet
Informationsfolder.
Personligt kort.

Alle materialer kan bestilles ved henvendelse til 
Landsforeningen Hun tingtons Sygdom, 
Bystævneparken 23, 701, 2700 Brønshøj, tlf. 53 20 78 50
E-mail: kontor@huntingtons.dk, eller bestilles via www.huntingtons.dk
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Hukommelsesklinikken og Klinik for neurogenetik
 Jørgen Nielsen og Lena Hjermind Tlf. 35 45 69 11
 Rockefeller bygningen   e-mail: jnielsen@sund.ku.dk
 Juliane Maries Vej, 2100 København Ø  og hjermind@sund.ku.dk
 indgang 69 (inde i gården) på 1. sal. 

Neurologiske afdelinger
 Anette Torvin Møller Tlf. 78 46 33 33
 Neurologisk afdeling F, Aarhus Universitetshospital e-mail: anetmoel@rm.dk
 Nørrebrogade 44, bygn 10, 3.-4.sal, 8000 Aarhus

 Lene Wermuth og Annette Lolk Tlf. 65 41 41 63
 Demensklinikken e-mail: Lene.wermuth@rsyd.dk
 Odense Universitetshospital  og Annette.lolk@rsyd.dk
 Sdr. Boulevard 29, bygn 112, 4. sal, 5000 Odense C

Lokalgrupper
 Vestsjælland
 Jytte Broholm, Rosenvænget 14, 4270 Høng Tlf. 58 85 30 03
 Jens Peter Lykke Olsen, Elmkær 6, 4534 Hørve Tlf. 59 65 61 20

Psykologer der samarbejder med LHS
 Neuropsykologisk Praksis Aarhus,  Tlf.: 86 91 00 75
 Lona Bjerre Andersen  lona@neuropsykologiskpraksis.dk
 Gammel Munkegade 6D, 1. sal., 8000 Aarhus C  

 Tine Wøbbe Tlf. 22 16 18 13 (bedst efter kl. 17) 
 Peter Bangs Vej 1, 2000 Frederiksberg e-mail: psykolog@tinew.dk

 Jytte Mielcke, Den Røde Plads 10, 2., 7500 Holstebro Tlf. 96 10 72 32 
  jytte_mielcke@mail.tele.dk

HS bo-tilbud
 Bomiljø HS, Tangkær, Sygehusvej 31, 8950 Ørsted tlf. 78 47 75 41

 HC Bofællesskabet i Herning, Lindegårdsvej 5, 7400 Herning tlf. 96 28 56 00

 HC Enheden, Pilehuset, Bystævneparken 23, 2700 Brønshøj tlf. 38 27 42 90

Rådgivning
 SPECIALRÅDIVNING FRA VISO
 Socialstyrelsen, VISO tlf. 72 42 24 00
 Edisonsvej 18, 1.sal, 5000 Odense C. www.socialstyrelsen.dk/VISO

 VISO yder gratis, landsdækkende specialistrådgivning til kommuner, borgere, institu- 
 tioner og botilbud, når der er behov for supplerende ekspertise, viden og erfaring. 

 UVILDIG RÅDGIVNING FRA DUKH 
 (Den uvildige konsulentrådgivning på handicapområdet) DUKH  tlf. 76 30 19 30
 Jupitervej 1, 6000 Kolding  www.dukh.dk

 DUKH rådgiver om handicapkompenserende ydelser i sager mellem en borger og 
 typisk en kommune. De er en uvildig part i sagen og er organiseret som selvejende 
 institution under Social- og Integrationsministeriet.
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