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Så har vi lempet os igennem 2021, først med 
corona, så  uden, og så igen med. 2022 byder 
forhåbentlig på mere stabile forhold og opfyl-
delse af det, som alle siger: ønsket om at få vo-
res normale liv tilbage.

Og dog. Der er sket mange ting, som man ik-
ke umiddelbart forestillede sig, da restriktioner-
ne først blev indført. Hvad gør det ved menne-
sker på bosteder og plejehjem at blive isolerede 
fra deres pårørende? At man skal tælle, hvem 
der må komme med ind i kirken ved bisættel-
ser? At man ikke må komme ind til alvorligt sy-
ge og døende pårørende og bare være? At børn 
og unge ikke må komme i skole? Kultur, der er 
gået i sort? 

Vi har lært en masse. Vi har været utrolig for-
skelligt ramt! Men jeg tror, vi alle har lært det 
helt simple og grundlæggende: mennesker kan 
ikke klare sig uden mennesker. Nogle har re-
videret deres liv og opdaget, at det ikke er alle 
mennesker, der er lige vigtige og lært at fokuse-
re på det, der betyder noget. 

Jeg er imponeret over den kreativitet, som i 
de sidste to år har boblet frem alle vegne i vores 
samfund, stort og småt og alt det indimellem. 
Alt sammen med formålet: kontakt. Og jeg 
tænker på alle jer sundhedspersonaler alle veg-

Formanden har ordet...
ne, som har taget det helt store slæb, med syg-
dom, kollapsede vagtplaner, udmattende  for-
hold, I var nødt til at arbejde under og alt for 
mange arbejdstimer.  Godt gået.

Landsforeningens bestyrelse er ny sammen-
sat fra den forskubbede generalforsamling i no-
vember. Nu kommer vi i den vante gænge igen 
og afholder generalforsamling som sædvanlig i 
april måned. Jeg håber, at mange dukker op . 
For at mødes med andre i foreningen, og støtte 
arbejdet, bare ved at vise interesse. Spise en let 
frokost med hinanden. Komme med input og 
forslag! En forening eksisterer ikke af sig selv. Vi 
har ingen kommune indover, som holder hån-
den og systemet under os. Vi skal selv, og vi kan 
selv. Men ikke uden hinanden, vel?

Husk, du kan altid komme i kontakt med 
bestyrelsen, uanset dit ærinde. Mail eller tlf. til 
kontoret eller evt. et bestemt bestyrelsesmed-
lem, du ønsker at tale med. Det er bare at stu-
dere dette blads side to! Der er alle oplysnin-
ger. Og se detaljer om generalforsamling inde 
i bladet.

Foråret er på vej! Vi må ud at plukke rams-
løg og anemoner.

Masser af lyse hilsener til jer alle
Birgitte Havskov
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Vi gør opmærksom på, at vi har fået  
slettet alle de mailadresser som slutter  
på lhc.dk, f.eks. als@lhc.dk. 

Nu kommer alle vores mailadresser  
til at hedde @huntingtons.dk, f.eks.  
als@huntintons.dk. 

I kan altid se vores mailadresser til  
bestyrelsen på den første side i medlems- 
bladet huntingtons.dk. 

NYT OM HUNTINGTONS 
FORENINGENS MAILADRESSER



Sanne Højbjerg har skrevet en bog, hvori HS 
indgår som en vigtig faktor.

Læs den endelig! den er skæv på den gode 
måde.

I starten lægges der mange tråde ud - hold 
ved! læs videre! de samler sig til sidst. 

Der er ikke megen eksisterende skønlittera-
tur, hvis nogen, om HS, så derfor er det en vig-
tig bog for os.

Litteratur KAN noget - gøre indtryk, gøre 
klogere, røre, bevæge, gøre hidsig! Sanne skri-
ver selv, at hun vil modarbejde fordomme på 
grund af uvidenhed, og det er et ædelt formål. 

Ayelet er min datter. Jeg synes, det er en 
smuk rune at riste over hende - at hun blev 

anledning, så trist det end er til,  at hunting-
ton familiers betingelser bliver beskrevet og ud-
bredt af en velskrivende forfatter. Bedømmelser 
af andre mennesker kommer lynhurtigt ude fra 
det, vi ser - Ayelet og jeg har f.eks. mere end en 
gang været i byen sammen for at købe noget  til  
Ayelet og oplevet, at ekspedienten talte udeluk-
kende til mig og omtalte Ayelet som "hende". 
Ayelet var et stilfærdigt menneske og proteste-
rede ikke. Det gjorde jeg så, og det syntes hun 
vist ikke altid , var helt vildt fedt. 

Nu er her en bog, som vi håber vil vinde ud-
bredelse. Et lille skridt på vejen til bedre for-
ståelse for andre mennesker i almindelighed og 
HS mennesker i særdeleshed.

Anmeldelse af Sannes bog
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Jeg er vokset op i den samme by som Ayelet 
Havskov Reghev. Hun var lidt ældre end mig. 
Jeg har ofte set hende gå forbi mit barndoms-
hjem på vej til eller fra skole. Leende. Fuld af 
liv og de drømme, man som børn deler for 
fremtiden. Ayelet med det smukke, natmør-
ke hår. 

Mange år senere mødte jeg hende igen i 
en Huntingtons-café i Silkeborg. Vi var ble-
vet voksne. Jeg var på arbejde som journalist, 
og Ayelet var syg med Huntingtons sygdom. 
Det møde satte sig i mig. Det møde fik mig 
til at forstå, hvilken hård skæbne Huntingtons 
sygdom er. Hvordan den rammer hele famili-
er via de gener, de deler og fjerner dem lang-
somt, men stædigt og uden nåde fra hinan-
den. Her er sætningen ”det bliver i familien” 
ren ondskab. 

Efterfølgende kunne jeg ikke slippe tan-
kerne om sygdommen. Jeg begyndte at digte, 
og pludselig opstod fortællingen om Vitus og 
Flora indeni mig. Senere tilføjede jeg en be-
demand og lille Luna. Skæbner, der alle flet-
tes sammen i min debutroman Så længe fug-
lene flyver, der allerede er udkommet på By-
ens Forlag. 

Romanen handler om Flora, der rydder op 
i sin ukendte fars hus. Forinden har han be-
gået selvmord, men det ved Flora ikke. I fa-
rens hus finder Flora flere dødsannoncer og 
små, mystiske tekster med de dødes fortællin-
ger. Det bliver begyndelsen til Floras egen rej-
se. Hun leder efter svar, hun ikke anede, hun 
havde brug for. Og Flora begynder at overveje 
sine egne livsvalg. Senere finder hun ud af, at 
hun muligvis har arvet Huntingtons sygdom 
efter sin far, retsmedicineren Vitus. Det stiller 
Flora over for livets allersværeste valg. 

Det er vigtigt for mig at understrege, at det 
på ingen måde er Ayelets historie, der findes 
i Så længe fuglene flyver. Eller hendes families. 
Der findes faktisk ikke én eneste sætning i ro-
manen, som er deres. Men den er skrevet på 
sygdommen. På den følelse af, at man kan arve 
en sygdom så grusom, at det kan gøre det svært 
at leve. At man med Huntingtons sygdom bli-
ver tvunget til svære livsvalg, som de fleste er 

Roman om Huntingtons sygdom: 
Ayelet satte dybe spor
Så længe fuglene flyver er en eksistentiel roman, der både handler om Hun-
tingtons sygdom, selvmord og død, men også om livslang kærlighed 
på afstand og svære livsvalg. Bogen er udkommet

Af journalist og forfatter 
Sanne Helene Højbjerg
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forskånet for. Det var det, jeg gerne ville for-
tælle. Men at bogen nu findes og kan belyse 
nogle af sygdommens mange dilemmaer, det 
er selvfølgelig blandt andet også Ayelets for-
tjeneste. For inden jeg mødte Ayelet og hen-
des mor, Birgitte Havskov, i Huntingtons-ca-
féen, havde jeg aldrig hørt om sygdommen før. 

Nu er Ayelet her desværre ikke mere. Hun 
døde for lidt mere end et år siden. 40 år gam-
mel. I min roman når Vitus at fylde 68 år, før 
han selv vælger at gøre en ende på livet. Det 
er det, som bogen begynder med på første si-
de, hvor skæbnefortællingen derefter folder sig 
ud. Har Vitus’ datter, Flora, mon arvet Hun-
tingtons sygdom? Og hvilke livsvalg træffer 
hun undervejs? 

Jeg har forsøgt at skabe en både røren-
de og tankevækkende fortælling. Samtidig er 
det vigtigt for mig, at Huntingtons sygdom 
nu har en stemme i litteraturen. Der er alt for 
mange, som ikke kender til tilstanden. Man 
kan nemt få fordomme, når man ikke ved no-
get om sygdommens hærgen. Hvorfor ding-
ler den person mon sådan rundt? Er han eller 
hun nu fuld igen? Men kroppens umage dans 
og rykvise bevægelser kan sagtens skyldes syg-
dom. Jeg har ønsket at skabe den forbindelse i 
læserne. At få dem til at huske på, at fordom-
me er skabt af uvidenhed. 

Mit håb er, at man efter at have læst Så læn-
ge fuglene flyver også oplever en følelse af den 
styrke, skønhed og kraft, som livet også har. 
Der er desværre sjældent nogen lykkelig slut-
ning på Huntingstons sygdom. Men der fin-
des også meget kærlighed og nærvær indimel-
lem. I Så længe fuglene flyver handler livet for 
Vitus om at lægge liv til dagene og ikke blot da-
ge til livet. Den sætning fra bogen har sat sig 
fast i mig. Sådan forsøger jeg nu at møde ver-
den og dem, jeg holder af. Det og meget andet 
har Ayelet og Huntingtons sygdom lært mig.

Så længe fuglene flyver er allerede udkommet 
hos Byens Forlag. Romanen koster 299 kroner 
og kan bestilles hjem i alle landets boghandle-
re eller via byensforlag.dk 

Er du interesseret, så er du også meget vel-
kommen til at skrive direkte til mig. Jeg sen-
der nemlig gerne et signeret eksemplar. Skriv 
til: sannehojbjerg@gmail.com
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TIDSPUNKT AKTIVITET STED INFORMATION

30. april 2022 Generalforsamling DGI byen KBH Se side 22

21. maj 2022 Pårørende dag Hornstrup kursuscenter Se side 9

27.-29. maj 2022 Huntingtons weekend Skipperhuset Se side 10

11. juni 2022 Familietur Djurs Sommerland Se side 14

Aktivitetskalender
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Så mødes vi igen, denne gang er det fastlan-
dets tur, nemlig Hornstrup Kursuscenter ved 
Vejle.

Formålet er udelukkende at mødes i gode 
rammer, snakke, alt det, vi har lyst til, samt få 
noget godt at spise. Gå tur, hvis vi har lyst. Ta-
le eller lytte eller begge dele. 

Alle medlemmer, som er pårørende til HS 
ramte, er velkomne. Hvis du ønsker at delta-
ge, men ikke er medlem, så skynd dig at mel-
de dig ind! det koster kun 250 kr. for et helt 
år, og det er under alle omstændigheder billigt 
for sådan en dag:-)

Ramme:
kl. 10.00 er der kaffe og brød. 
kl. 12.00 frokost
kl. 14.00 kaffe/kage
kl. 17.30 tapasbræt
kl. 19.00 tak for denne gang
Især til dig, som er ny i HS verdenen, 
KOM, VI FORSTÅR DIG.

Tilmelding skal ske senest den 
14/5 2022 på sms eller mail til:

Birgitte Havskov
Mail: birgitte@huntingtons.dk
Telefon: 30250139

Anny Gregersen
Mail: anny@huntingtons.dk
Telefon: 20705918
Vel mødt!
Anny og Birgitte

PÅRØRENDEDAG 
21/5 2022 kl. 10.00
Tidligere kaldet hhv. forældre- og ægtefælledag

Bemærk det nye navn!!!
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Så åbnes dørene igen til weekendseminar. 
Du/I skal sætte kryds i kalenderen fra fredag 
den 27. maj til søndag den 29. maj 2022.

Hvem er du?
Vi ved ikke, hvem du er, måske er du positiv-
testet, negativ-testet, risikoperson, pårørende 
eller noget helt andet.

Alderen er ikke det afgørende, du skal blot 
være over 18 år og være selvhjulpen. Det vig-
tigste er, at du har lyst til at bruge en weekend 
med andre, der har HS tæt inde på livet.

Denne weekend er en oplagt mulighed for 
at bygge netværk med ligesindede som dig selv.

Oplæg om ventesorg:
“Ventesorg er den sorg man oplever, mens 
man venter på at miste”

I år vil der være oplæg om ventesorg. Hvad 
er ventesorg, og er der nogen af os, der har op-
levet den? 

Første oplæg er en personlig beretning  fra 
Helle Jepmond Petersen, som i mange år har 
måttet leve med ventesorg, da hendes mand og 
søn begge havde Huntingtons sygdom. Andet  
oplæg er fra psykolog Eva Hultengren, som vil 
fortælle om ventesorg. Evas mand var ramt af 
Alzheimers, og hun har i den forbindelse skre-
vet bogen Pårørt.

Weekendseminar 2022
Skal du med - eller kender du måske nogen der skal med?



huntingtons.dk nr. 1 - Forår 2022  •  11

Program:
Fredag den 27. maj:
kl. 16.00-18.00 Indkvartering. Der vil være  

kaffe på kanden og et lille 
stykke kage.

kl. 18.30 Velkomst og kort gennem-
gang af weekenden.

kl. 18.30 Aftensmad og introduktion 
af deltagere.

kl. 20.00 Fælles hygge.

Lørdag den 28. maj:
kl. 08.30-09.30 Morgenmad.
kl. 10.00-11.00 Helle Jepmond Petersen for-

tæller om, hvordan hun som 
pårørende til HS har levet 
mange år med ventesorg.

kl. 12.00-13.00 Frokost.
kl. 13.00-14.00 psykolog Eva Hultengren 

fortæller om ventesorg.
kl. 14.00-15.00 Frivillig gåtur til vandet.
kl. 15.30-16.30 Vi deles ind i grupper og 

snakker om det der kan  
fylde for os.

kl. 16:30-18:30 Fri og fælles hygge.
kl. 18.30 Aftensmad og efterfølgende 

fælles hygge.

Søndag den 29. maj:
kl. 7.30-8.30 Morgenmad.
kl. 09.00 Evaluering og valg af ny 

planlægger til året 2023.
kl. 09.30-10.30 Der pakkes sammen på væ-

relserne og opholdsrummene.
kl. 10.30 Farvel og tak og på gensyn  

i 2023. .

Det flotte, charmerende Skipperhuset
Stedet, hvor vi skal være er det skønne, flot-
te Skipperhuset ved Lundeborg, 25 minutters 
kørsel fra Nyborg. Huset har en flot beliggen-
hed tæt ved havn, skov og strand. 

Sovepladserne i huset er en blanding af køje-
senge og almindelige senge. Man kan forven-
te at komme til at dele værelse med flere af de 
andre søde deltagere, som man nødvendigvis 
ikke kender.

Obs. ved behov er vi gerne behjælpelig 
med afhentning ved Stationen i Nyborg.

Vi glæder os til at se jer alle sammen til en helt 
fantastisk weekend.

Susanne Stendorf og Lene Siggaard

Praktisk info for weekenden

Prisen for denne weekend er:
250 kr. for medlemmer af foreningen.
1000 kr. hvis du ikke er medlem af  
foreningen.

(Hvis du ikke er medlem af forenin-
gen, er vi gerne behjælpelig med, hvor-
dan du bliver meldt ind.)

Dette inkluderer 2 overnatninger 
samt forplejning. 

I bedes selv medbringe: Dyne, pude,  
lagen, betræk (evt. sovepose i stedet), 
håndklæde, evt. badetøj samt alm. 
weekend udstyr.

Tilmelding skal ske senest den 13. maj til:
Lene Siggaard
E-mail: fam_siggaard@hotmail.com
Telefon: 28975904
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Vi er eksperter i 
magasinproduktion

• Layout og design

• Redaktør- og korrekturværktøj

• Tryk og online

• Foliering og bilagshåndtering

• Distribution mv.

Og så er vi også rigtig gode 
til alle andre typer tryksager.

Essen 22  |  6000 Kolding  |  Tlf. 7637 6000  |  jto@jto.dk  |  www.jto.dk

TAL MED ET TRYKKERI

DER KAN SIT KRAM

Se mere på 

www.jto.dk

Huntingtons foreningens telefon 53207850, 
vil blive aflyttet en gang om ugen. Hvis te-
lefonen ikke bliver taget, indtal gerne en be-
sked med dit telefonnummer, og jeg vil prø-
ve at ringe tilbage. 

I også altid velkomne til at skrive en mail 
på als@huntington.dk, at I gerne vil ringes 
op, så vil jeg også prøve ringe tilbage. 

Susanne Als, sekretær i 
Landsforeningen Huntingtons Sygdom

INFO

Tlf. 53 20 78 50
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Vi har behov for, at få et ind-
blik i, hvor mange, der vil væ-
re interesseret i at deltage på 
turen til Club La Santa. Ved 
interesse kontakt derfor Betti-
na Nørremark hurtigst muligt 
eller senest den 25. april 2022.

Turen planlægges til foråret 
2023, men der er endnu ik-
ke faste datoer, disse kommer 
efter interesse tilkendegivelses 
perioden.

Egenbetalingen vil være på 
cirka 3000 kr. for medlemmer 
af Landsforeningen Hun-
tingtons Sygdom, dette er in-
klusiv fly og helpension.

På Club La Santa skal vi 
deltage i sociale aktiviteter i 

form af motion, wellness og 
oplevelser, alt dette i behage-
lige omgivelser. Formålet er at 
lære hinanden at kende, såle-
des at vi kan styrke nuværen-
de relationer samt skabe nye 
relationer. 

Bettina Nørremark, som er 
næstformand i foreningen, er 
ansvarlig for planlægning af 
turen, og vil deltage på rej-
sen samt i de aktiviteter, der 
afholdes på La Santa. Betti-
na vil ligeledes være tovhol-
der på, at få skabt et netværk 
for unge berørt af HS, hvor de 
gode relationer, respekt og ac-
cept af hinanden sættes i høj-
sædet.

Club La Santa
Har du Huntingtons Sygdom i familien, og er du mellem 18 og 30 år?
Så vil vi meget gerne have dig med til Club La Santa. 

Ved interesse samt spørgs- 
mål, bedes I kontakte: 
Bettina Nørremark pr. 
mail, sms eller telefon:
Tlf. 30 25 01 39 
Bettina@huntingtons.dk
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Den 11. juni 2022 er Landsforeningen igen 
vært for en tur til Djurs Sommerland for hele 
familien. Formålet er, udover en god dag for 
alle, at skabe gejst i foreningen, styrke relati-
onerne mellem medlemmerne og at så et lil-
le frø hos børn og unge om, at foreningen og 
dens medlemmer er her dén dag, de har brug 
for det. Dagen, er uden fagligt indhold.
Lige som sidste år er der mulighed for at an-
søge foreningen om tilskud til overnatning til 
de, der kommer langvejs fra. Der kan gives 
et tilskud på op til 300 kr. pr. person ved at 
fremlæggelse bilag.

Djurs Sommerland

Programmet er som følger:
09.00 Fælles morgenmad og udlevering af  
 billetter på parkeringspladsen
10.00 Parken åbner
12:30 Fælles grill et sted i parken
18.00 Parken lukker

Prisen for indgang og forplejning er 75 kr. per 
person (børn under 2 dog gratis). Hvis I alle-
rede har årskort, så er I også velkommen, men 
prisen er den samme.

Tilmelding til dagen skal ske senest 28. 
maj, på mail als@huntington.dk.

Hvis du har spørgsmål til dagen så er du 
velkommen til at skrive til sekretær Susanne  
Als, als@huntington.dk eller 53 20 78 50. 
indtal gerne en besked, hvis telefonen ikke 
bliver taget, så prøver jeg at ringe tilbage.

Igen i år er Landsforeningen vært 
ved en familietur til Djurs Sommer-
land, og vi glæder os til at se jer til 
en dag i hyggens tegn. VI GENTAGER SUCCENEN FRA SIDSTE ÅR



Følgende digt har vi modtaget af mor til Mads fra Pilehuset

Sidste leg
Føle sig kåd
en sugen i maven
opstemt og glad
sved på overlæben

Leg
er det noget
jeg har glemt?

Min leg
er blevet stor
og jeg er blevet klodset

Tankerne hæmmer
hylstret strammer
det gør man ikke
det kan du ikke
det tør du ikke

Danser rundt
slår kolbøtter
griner
og laver grimasser
morer mig og tænker:
hylster, hylster
gå din vej
glem kun ej
den sidste leg

Af Mads Egelund

Mads, 2019
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22. marts 2021 kl. 21:01 kom en chokeren-
de pressemeddelelse fra det schweiziske medi-
cinalfirma F. Hoffmann-La Roche. Vi var sik-
kert mange, der havde svært ved at læse vide-
re efter de første to linjer, hvor der (naturligvis 
på engelsk) stod:
• Indsprøjtning af forsøgsmedicin skal stoppe 

i fase 3 studiet af Tominersen efter anbefa-
ling fra en uafhængig dataovervågningsko-
mité (iDMC)

• Der blev ikke fundet nye sikkerhedsproble-
mer ved brug af Tominersen i iDMC’s gen-
nemgang

Og da de to mindre medicinafprøvninger i  
tidligere fase (fase 1b/2a studier af WVE-
120101 og WVE-120102) fra det amerikan-
ske medicinalfirma Wave Life Sciences stop-
pede ugen efter, var det pludselig usikkert, om 
den ellers lovende genmodificerende teknik, 

antisense oligonukleotid (ASO), overhovedet 
kan bruges ved Huntingtons sygdom. Og bå-
de alle jer, der havde lagt tid og ryg til delta-
gelse, samt andre berørt af Huntingtons syg-
dom og anden sygdom forårsaget af lignen-
de genforandring, stod som os i behandler- og 
forskerverdenen meget nedslåede tilbage.

Men heldigvis stopper historien ikke helt 
her.

Mange har i årevis fulgt udviklingen af for-
søgsmedicin af ASO-typen, der også populært 
kaldes genhæmmende medicin, selv om det 
egentlig ikke er selve genet, der hæmmes, men 
oversættelsen af genkoden til protein. Efter fle-
re års positive tegn på effekt ved celle- og dy-
reforsøg (det vi kalder præ-klinisk fase) starte-
de det tidlige mindre fase 1b/2a studie i 2015. 
Det gav ligesom dyrestudierne, lovende resul-
tater, der blev offentliggjort i 2017. 

Det store fase 3 studie, Generation-HD1, 

Status på 

MEDICINAFPRØVNINGEN 
GENERATION-HD1 
med forsøgsmedicinen Tominersen
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startede derfor i 2019. Årsagen til at der gik 
to år, er det store arbejde, der kræves for at 
planlægge en medicinafprøvning og derefter få 
tilladelserne fra alle de deltagende lande. 791 
deltagere i verden oftest sammen med en på-
rørende (heraf 17 deltagere i Danmark) blev 
efter ufravigelige kriterier udvalgt til at delta-
ge i 2 år. De skulle enten have aktivt stof, altså 
ASO, Tominersen hver 8. uge, eller snydestof, 
placebo hver 8. uge, eller skiftende Tominer-
sen og placebo hver 8. uge. Hvem, der skulle 
have hvad, blev afgjort ved lodtrækning, uden 
nogen af os involverede blev informeret. Det-
te er helt almindelig procedure ved medicina-
fprøvninger for at minimere, at vores inderlige 
håb om at finde effekt gør, at vi ikke er retvi-
se i vores vurdering, hverken den enkelte med 
sygdommen, de pårørende eller behandlerne.

Og da Tominersen ikke kan komme over 
blod-hjerne-barrieren, bliver det sprøjtet di-

rekte ind i væsken, der løber uden om hjer-
ne og rygmarv, ved lumbalpunktur, dvs. lige-
som man giver rygmarvsbedøvelse. Foruden 
alle de lange besøg på hospitalet med lumbal-
punktur, blodprøver og test har deltagere også 
lavet hjemmetest, og både deltagere og pårø-
rende har hjemme flere gange svaret på spør-
geskemaer.

Efter de 2 år hvor hverken deltagere eller be-
handlere vidste, om der var givet placebo eller 
aktivt stof, var planen at tilbyde deltagerne at 
fortsætte med behandling 2 år mere, hvor der 
kun blev givet det aktive stof, Tominersen. I 
de 2 år skulle fortsat registreres virkning og bi-
virkninger både ved at gennemgå undersøgel-
ser, test og spørgeskemaer lavet på hospital og 
hjemme, foruden opfølgende MR-scanning af 
hjernen og undersøgelser af den rygmarvsvæ-
ske, der blev udtaget ved hver lumbalpunktur. 
En sådan fortsættelse og fortsat registrering er 
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også helt almindelig ved medicinafprøvning. 
Det kaldes ”åben arm”, fordi både deltagere, 
pårørende, og behandlere nu ved, at alle får 
aktivt stof.

I Danmark var vi næsten nået til den åb-
ne arm, da pressemeddelelsen om stop af ind-
sprøjtning af forsøgsmedicin kom i marts 
2021. Men studiet stoppede ikke, heller ikke 
den åbne arm i de lande, hvor man var nå-
et dertil. Besøg i klinikken med lumbalpunk-
tur uden indsprøjtning af forsøgsmedicin og 
hjemmearbejde fortsætter til 25. marts 2022, 
hvor sidste deltager har sidste besøg.

Herefter er der et kæmpestort statistisk ar-
bejde med alle de data, der er indsamlet, og i 
juni – måske allerede i maj, hvis vi er heldige - 
får vi at vide, om den enkelte deltager fik pla-
cebo, aktivt stof eller skiftevis.

Der er på nuværende tidspunkt allerede 
foregået en masse dataarbejde, også en såkaldt 

posthoc analyse. En posthoc analyse er lidt 
groft sagt en fisketur i resultaterne. Den fore-
tages efter den allerede planlagte dataanalyse, 
og formålet er at lede efter nye sammenhænge, 
som man ikke havde forudset, da man planlag-
de studiet. Dette er forskningsmæssigt meget 
interessant, men en sådan posthoc analyse skal 
altid tolkes med varsomhed. 

Posthoc analysen giver grund til at håbe på 
effekt af Tominersen, hvis det gives hver 16 
uge til de yngste med Huntingtons sygdom i 
tidlig fase. Og på baggrund af analysen blev 
det den 18. januar 2022 offentliggjort, at man 
vil genstarte forsøg med effekt af stoffet Tomi-
nersen. Det bliver atter med lodtrækning og 
placebo, og gruppen, der kan deltage, bliver 
forventeligt yngre personer med Huntingtons 
sygdom helt i begyndelsesstadiet. De præcise 
kriterier er ikke beskrevet endnu. Og det er 
heller ikke sikkert, at vi i Danmark får lov til 
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at være med igen, da afprøvningen bliver et fa-
se 2 studie, og der derfor ikke skal deltage helt 
så mange. Årsagen til at man starter med et fa-
se 2 studie, selv om man allerede har lavet bå-
de fase 1/2a og fase 3 studie, er netop, at tegne-
ne på positiv effekt af Tominersen på en min-
dre gruppe af de undersøgte med Huntingtons 
sygdom netop er fundet ved posthoc analyse. 

Og jeg har selvfølgelig sagt, at vi gerne vil 
være med i den ny medicinafprøvning i Dan-
mark.

Aktuelt er vi i Danmark med i afprøvning 
af en ny medicin af ASO-typen, WVE-003. 
Det er endnu et fase 1b/2a studie fra det ame-
rikanske medicinalfirma, Wave Life Sciences, 
hvor man har arbejdet videre med udviklin-
gen, så stoffet WVE-003 er kemisk lidt an-
derledes end deres to tidligere, WVE-120101 
og WVE-120102. WVE-003 er desuden lige-
som firmaets tidligere to ASO-stoffer selektivt, 

så det virker direkte på det gen, hvor genfor-
andringen (CAG-forlængelsen) sidder, og kun 
hvis man har en bestemt ikke-sygdomsfrem-
kaldende forandring nær CAG-forlængelsen.

Og der er desuden andre medicinafprøvnin-
ger i gang i udlandet og nogle på vej også til 
Danmark, uden at jeg kan sige mere præcis 
hvornår. Så der er mere og mere grund til at 
tro på, at behandlingen af Huntingtons syg-
dom er på vej, selv om ingen kan sige, hvor 
tæt vi er på målet.

Lena Hjermind
Klinisk Forskningsenhed
Hukommelsesklinikken

Rigshospitalet, København
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Huntington
S P E C I A L I S T

Specialudviklet HUNTINGTON SENG 
 
Første Huntington seng som er produceret helt fra start til at imødekomme de udfordringer 
sygdommen kan indebære. Sengen er ekstra robust så de fire sider kan modstå ekstrem 
belastning. Den specialudviklede og extra polstring gør at eventuelle skub og slag 
absorberes og ikke forårsager mærker eller ømhed på brugeren.
90 cm madras i høj kvalitet støtter 
brugeren optimalt og hæmmer 
bevægelser samt reducerer liggesår 
risiko. Brugeren oplever færre 
bevægelser, øget søvnkvalitet og dermed 
flere ressourcer i hverdagen.
Siderne reguleres via fjernkontrol 
således den optimale højde kan 
tilpasses i henhold til brugerens 
dagsform og eventuelt plejeopgaver. 
Kontakt os gerne for yderligere 
information og demonstration.

Moesbakken 72  /   DK-8410 Rønde /  Danmark
Mobil +45  51 21 29 40  /  Fax +47 32 25 60 64
Mail charlotte@fleximed.no  / www.fleximed.dk   

Storgata 7  /  3300 Hokksund  /  Norge
Mobil +47 93 04 57 11  /  Fax +47 32 25 60 64
Mail  arne@fleximed.no  / www.fleximed.no   

Den orginale HS stol
Størrelser

Omega 380, (Sædedybde 430mm, 470mm, 500mm)
Omega 430, (Sædedybde 430mm, 470mm, 500mm)
Omega 510, (Sædedybde 430mm, 470mm, 500mm)
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Indkomne 
gaver og bidrag
I perioden 1. februar 2021 til 31. januar 2022 

Private gavebidrag  kr. 28.012,00

Bårebidrag - 24.949,00

Landsindsamlingen - 22.000,00

Metro-Schrøder Fonden - 25.000,00

Roche - 50.000,00

Udlodningsmidler Aktivitets tilskud 2021 - 90.000,00

Udlodningsmidler, Driftstilskud 2021 - 213.044,12

I alt kr. 453.005,12

Landsforeningen siger mange tak for alle bidragene.

P.b.v. Anny Gregersen
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Program
10.30 Ankomst og kaffe m. brød 
11.00 Status på forskning ved Lena Hjermind,  
 overlæge, phd. Speciallæge i Neurologi
12.00 Frokost
13.30 Generalforsamling
15.00 Kaffe & kage, herefter tak for i dag

Årsmøde og generalforsamling
Lørdag den 30. april 2022 i DGI-byen
Der indkaldes til årsmøde og den årlige generalforsamling, der i år finder 
sted lørdag d. 30. april i DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V 
(ligger 5 minutters gangs fra Hovedbanegården)

Årsmøde med frokost er for alle – generalfor-
samlingen er kun for medlemmer.

Dagsorden til generalforsamlingen kan læ-
ses andet sted i bladet samt på landsforenin-
gens hjemmeside.

Deltagelse er gratis men kræver tilmelding af 
hensyn til forplejning. Tilmelding skal fore-
tages senest 12. april 2022 ved at sende en 
mail til kontor@huntingtons.dk eller på tele-
fon 5320 7850.
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Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om Landsforenin- 
 gens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
4. Vedtagelse af budget (se side 34) og kon- 
 tingent for det kommende år.
5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelse og  
 medlemmer.
7. Uddeling af årets medlemspris.
8. Evt.

Ad pkt. 5 Kasserer Anny Gregersen er på valg 
og er villig til genvalg. Bestyrelsen 
indstiller, at Anny Gregersen gen-
vælges. Der er ikke opstillet andre 
til posten som kasserer.

 Bestyrelsesmedlem Søren Skals er 
på valg og ønsker ikke genvalg.

 Bestyrelsen indstiller, at Karin Bru-
un vælges som bestyrelsesmedlem.

 Som suppleanter indstiller bestyrel-
sen genvalg af Charlotte Hold og 
Karen Ørndrup.

Ad pkt. 6 Der er ikke kommet nogen forslag.

Generalforsamling 2022
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Til medlemmerne af Landsforeningen 
Huntingtons Sygdom 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Landsfor-
eningen Huntingtons Sygdom for regnskabs-
året 01.01.2021 - 31.12.2021, der omfatter 
resultatopgørelse, balance og noter, herunder 
anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet ud-
arbejdes efter årsregnskabsloven samt krav i 
Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsin-
struks for projekttilskud under 500.000 kr.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet gi-
ver et retvisende billede af foreningens aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2021 
samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 
regnskabsåret 01.01.2021 - 31.12.2021 i over-
ensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmel-
se med internationale standarder om revision 
og de yderligere krav, der er gældende i Dan-
mark. Vores ansvar ifølge disse standarder og 
krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegnin-
gens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af 
årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet 
i overensstemmelse med International Ethics 
Standards Board for Accountants internatio-
nale retningslinjer for revisorers etiske adfærd 
(IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der 
er gældende i Danmark, ligesom vi har op-
fyldt vores øvrige etiske forpligtelser til disse 
krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, 
at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt 
og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af 
et årsregnskab, der giver et retvisende bille-
de i overensstemmelse med årsregnskabslo-
ven samt krav i Sundheds- og Ældreministe-
riets regnskabsinstruks for projekttilskud un-
der 500.000 kr. Ledelsen har endvidere ansva-
ret for den interne kontrol, som ledelsen an-
ser for nødvendig for at udarbejde et årsregn-
skab uden væsentlig fejlinformation, uanset 
om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledel-
sen ansvarlig for at vurdere foreningens evne 
til at fortsætte driften, at oplyse om forhold 
vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, 
samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag 
af regnskabsprincippet om fortsat drift, med-
mindre ledelsen enten har til hensigt at likvi-
dere foreningen, indstille driften eller ikke har 
andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen  
af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, 
om årsregnskabet som helhed er uden væsent-
lig fejlinformation, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl, og at afgive en revision-
spåtegning med en konklusion. Høj grad af 
sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men 
er ikke en garanti for, at en revision, der ud-
føres i overensstemmelse med internationale 
standarder om revision og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark, altid vil afdæk-
ke væsentlig fejlinformation, når sådan findes. 
Fejlinformation kan opstå som følge af besvi-
gelser eller fejl og kan betragtes som væsent- 

Den uafhængige revisors 
revisionspåtegning
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lige, hvis det med rimelighed kan forventes, 
at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på 
de økonomiske beslutninger, som regnskabs-
brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overens-
stemmelse med internationale standarder om 
revision og de yderligere krav, der er gældende 
i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og 
opretholder professionel skepsis under revisi-
onen. Herudover: 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væ-
sentlig fejlinformation i årsregnskabet, uan-
set om denne skyldes besvigelser eller fejl, 
udformer og udfører revisionshandlinger 
som reaktion på disse risici samt opnår revi-
sionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til 
at danne grundlag for vores konklusion. Ri-
sikoen for ikke at opdage væsentlig fejlin-
formation forårsaget af besvigelser er hø-
jere end ved væsentlig fejlinformation for-
årsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte 
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevid-
ste udeladelser, vildledning eller tilsidesæt-
telse af intern kontrol.

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol 
med relevans for revisionen for at kunne 
udforme revisionshandlinger, der er passen-
de efter omstændighederne, men ikke for at 
kunne udtrykke en konklusion om effekti-
viteten af foreningens interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabsprak-
sis, som er anvendt af ledelsen, er passende, 
samt om de regnskabsmæssige skøn og til-
knyttede oplysninger, som ledelsen har ud-
arbejdet, er rimelige.

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdel-
se af årsregnskabet på grundlag af regn-
skabsprincippet om fortsat drift er passen-
de, samt om der på grundlag af det opnåede 
revisionsbevis er væsentlig usikkerhed for-
bundet med begivenheder eller forhold, der 
kan skabe betydelig tvivl om foreningens 
evne til at fortsætte driften. Hvis vi kon-
kluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, 
skal vi i vores revisionspåtegning gøre op-
mærksom på oplysninger herom i årsregn-
skabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke 
er tilstrækkelige, modificere vores konklu-
sion. Vores konklusioner er baseret på det 
revisionsbevis, der er opnået frem til dato-
en for vores revisionspåtegning. Fremtidige 
begivenheder eller forhold kan dog medfø-
re, at foreningen ikke længere kan fortsætte 
driften.

• Tager vi stilling til den samlede præsenta-
tion, struktur og indhold af årsregnskabet, 
herunder noteoplysningerne, samt om års-
regnskabet afspejler de underliggende trans-
aktioner og begivenheder på en sådan må-
de, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om 
bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige 
placering af revisionen samt betydelige revisi-
onsmæssige observationer, herunder eventuel-
le betydelige mangler i intern kontrol, som vi 
identificerer under revisionen. 
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Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfat-
ter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker 
ingen form for konklusion med sikkerhed om 
ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnska-
bet er det vores ansvar at læse ledelsesberetnin-
gen og i den forbindelse overveje, om ledel-
sesberetningen er væsentligt inkonsistent med 
årsregnskabet eller vores viden opnået ved re-
visionen eller på anden måde synes at indehol-
de væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om le-
delsesberetningen indeholder krævede oplys-
ninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores 
opfattelse, at ledelsesberetningen er i overens-
stemmelse med årsregnskabet og er udarbej-
det i overensstemmelse med årsregnskabslo-
vens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlin-
formation i ledelsesberetningen. 

Aalborg, den 14. marts 2022

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Sami Nikolai El-Galaly
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne42793
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Resultatopgørelse
2021 2020

Note kr. kr.

"Weekendseminar, Rundt om HS", omkostninger 8 (172.399) 0

"Weekend for unge", omkostninger 9 (25.000) (29.396)

”Temadage for ægtefæller 2019/20", omkostninger 10 (16.768) (23.202)

”Familiedag”, omkostninger 11 (16.482) 0

Ikke anvendt aktivitetstilskud 2019 0 (46.604)

Årsmøde (18.150) (18.566)

Landsindsamling, gebyrer (1.100) (1.100)

Medlemsblad, trykning (54.776) (45.847)

Medlemsblad, porto (27.850) (28.230)

Bestyrelsesarbejde, transportomkostninger (10.310) (2.477)

Bestyrelsesarbejde, fortæring (1.011) (1.903)

Revision (25.000) (25.250)

Resultatopgørelse 2021
2021 2020

Note kr. kr.

Kontingenter 132.717 143.675

Gaver og bårebidrag 59.061 32.780

Bidrag fra Udlodningsmidlerne, aktivitetstilskud 4 90.000 85.000

Bidrag fra Udlodningsmidlerne, aktivitetstilskud overført fra tidl. år 5 55.000 75.000

Hensat til formålsbestemte aktiviteter 6 (40.000) (55.000)

Bidrag fra Udlodningsmidlerne, driftstilskud 213.044 196.941

Deltagerbetaling 7 33.190 1.000

Støtte til Rundt om HS 25.000 0

Landsindsamling, bruttoindtægter 22.000 7.450

Annonceindtægter 0 8.000

Pjecer og publikationer 420 480

Diverse indtægter, arv 0 201.808

Diverse indtægter, bidrag private organisationer 25.000 25.000

Indtægter, forskningsmidler 1 5.404 1.006.350

Indtægter 620.836 1.728.484





2021 2020
Note kr. kr.

Revisorerklæring vedr. ansøgning om bidrag (7.500) (5.000)

Porto og gebyrer (11.386) (11.961)

Telefon og internet (1.998) (1.908)

Papir og kuverter mv. 0 (1.562)

Kontormaskine og -inventar (600) (13.341)

IT-omkostninger (2.504) (1.710)

Hjemmeside, vedligeholdelse (975) (568)

Husleje og rengøring (9.900) (10.800)

Forsikringer (9.846) (9.411)

EHA Kontingent (447) 0

Øvrige konferencer og kontingenter (4.691) (2.500)

Pjecer mv. (2.625) 0

Psykologstøtte/donationer, i henhold til LL § 7.22 (43.550) (30.605)

Støtte/bidrag til psykolog 25.000 0

Kontorassistent, løn mv. (69.960) (90.471)

Redaktør, løn (9.328) (10.176)

Konsulent, løn (27.720) (32.760)

Personale, lønadministration (3.990) (3.968)

Repræsentation 0 (701)

Renteomkostninger (5.646) (3.239)

Midler til forskning (5.404) (1.006.350)

Omkostninger, forskningsmidler 2 (910.866) (6.283)

Omkostninger (1.472.782) (1.465.889)

Årets resultat (851.946) 262.595
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Resultatopgørelse  
2021 2020

Note kr. kr.

Årets resultat fordeles således

Henlæggelse til forskningsmidler (905.462) 1.000.067

Overført til næste år 53.516 (737.472)

(851.946) 262.595

Resultatopgørelse



Balance  
2021 2020

Note kr. kr.

Danske Bank 5 46 66 44 967.979 1.261.977

Danske Bank 4 24 24 24 21.650 1.378

Danske Bank 3 31 94 56 400 0

Danske Bank 3 31 94 48 409.408 0

Danske Bank 3 31 94 48 536.614 0

Danske Bank, toprentekonto 3412466497 101.760 101.760

Sparekassen Sjælland, FI konto 1017398 0 271.730

Sparekassen Sjælland indestående videnscenter 1331344 0 26.863

Sparekassen Sjælland, driftskonto 1181350 0 346.225

Sparekassen Sjælland, kapitalkonto 1182101 0 63.716

Kontant beholdning 3.140 0

Frimærkebeholdning 300 300

Tilgodehavender 213.044 196.941

Indestående forskningsmidler 3 838.958 1.744.420

Aktiver 3.093.253 4.015.310
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Balance  
2021 2020

Note kr. kr.

Hensat til formålsbestemte aktiviteter 40.000 55.000

Hensatte forpligtelser 40.000 55.000

Skyldige aktivitetspuljer 0 46.604

Skyldig A-skat og AM-bidrag 4.289 21.445

Skyldig feriepengeforpligtelse 4.864 4.864

Skyldig indefrosne feriepenge 9.015 9.015

Skyldige omkostninger i øvrigt 33.649 25.000

Kortfristede gældsforpligtelser 51.817 106.928

Egenkapital primo, Landsforeningen 2.108.962 2.846.434

Årets resultat 53.516 (737.472)

Egenkapital, Landsforeningen 2.162.478 2.108.962

Henlæggelse primo, forskningsmidler 1.744.420 744.353

Henlagt af årets resultat (905.462) 1.000.067

Forskningsmidler 838.958 1.744.420

Passiver 3.093.253 4.015.310
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Noter  
2021 2020

kr. kr.
1. Indtægter, forskningsmidler

Bidrag fra Landsforeningen 5.404 1.006.350

5.404 1.006.350

2. Omkostninger, forskningsmidler

Støtte til forskning 900.000 0

Renteomkostninger 10.866 6.283

910.866 6.283

3. Indestående på forskningsmidler

Danske Bank 3 31 94 64 655.836 0

Danske Bank 3 31 94 80 183.122 0

Sparekassen Sjælland, 1182127 0 1.560.074

Sparekassen Sjælland, Garanteret højrente 0 184.346

838.958 1.744.420

4. Formålsbestemte tilskud, Udlodningsmidlerne

Tilskud til "Weekend for unge" 2021 20.000 25.000

Tilskud til "Weekendseminar Rundt om HS" 2021 50.000 0

Tilskud til "Temadage for ægtefæller" 2020 0 30.000

Tilskud til "Ægtefælledage" 2021 20.000 0

Tilskud til ”Familiedag HS ramte og pårørende” 2020 0 30.000

90.000 85.000

5. Formålsbestemte tilskud, Udlodningsmidlerne

Indtægter overført fra tidligere år

Tilskud til Weekend for unge" 25.000 30.000

Tilskud til "Temadage for ægtefæller" 30.000 30.000

Tilskud til "Temadag for positivt testede" 0 15.000

55.000 75.000
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Noter  
2021 2020

kr. kr.
6. Hensat til formålsbestemte aktiviteter

”Weekend for unge” 20.000 25.000

”Temadag for ægtefæller” 20.000 30.000

40.000 55.000

7. Deltagerbetaling

Weekendseminar, Rundt om HS 30.440 0

Weekend for unge 2.750 1.000

33.190 1.000

8. "Weekendseminar, Rundt om HS", omkostninger

Opholdsomkostninger (124.840) 0

Instruktører / medhjælpere inkl. transport (30.549) 0

Diverse (17.010) 0

(172.399) 0

9. "Weekend for unge", omkostninger

Opholdsomkostninger (25.000) (24.373)

Instruktører / medhjælpere inkl. transport 0 (5.023)

(25.000) (29.396)

10. "Temadage for ægtefæller 2019/20", omkostninger

Opholdsomkostninger (16.768) (23.202)

(16.768) (23.202)

11. ”Familiedag”, omkostninger

Opholdsomkostninger (16.482) 0

(16.482) 0
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Noter  
2021 2020

kr. kr.

14. ”Familiedag”, omkostninger

Opholdsomkostninger 0 (14.037)

0 (14.037)

15. "Temadag for positivt testede", omkostninger

Opholdsomkostninger 0 0

0 0

16. ”Forældredag”, omkostninger

Opholdsomkostninger 0 (14.248)

0 (14.248)

17. ”Teamdag arbejde med HS”, omkostninger

Omkostninger 0 (4.258)

0 (4.258)





34  •  huntingtons.dk nr. 1 - Forår 2022

Udkast til budget for 2022
INDTÆGTER

Medlemskontingenter 148.000

Gaver og bårebidrag 36.000

Salg af pjecer, bøger mv 1.800

Udlodningsmidler, Driftstilskud 210.000

Weekendseminar for yngre, deltagerbetaling 4.000

Weekendseminar for yngre, Aktivitetstilskud 21.000

Pårørendedage, Aktivitetstilskud 30.000

Familiedag, deltagerbetaling 8.000

Familiedag, Aktivitetstilskud 48.000

Positivdag, Aktivitetstilskud 24.000

Aktivitetsrejse, deltagerbetaling 66.000

Aktivitetsrejse, Aktivitetstilskud 64.000

Annonceindtægter 8.000

Landsindsamling 25.000

Indtægter i alt 693.800

UDGIFTER

Weekendseminar for yngre 25.000

Pårørendedage 30.000

Positivdag 24.000

Familiedag 56.000

Aktivitetsrejse 130.000

Årsmøde 20.000

Indsamlingsnævnet, gebyr 1.200

Revision & bogføring 36.000

Hjemmeside, vedligeholdelse 6.000

Medlemsblad, trykning, porto mv 95.000

Bestyrelsesarbejde 22.000

Kontorhold - porto, tlf., papir m.v. 14.000

Kontormaskiner/inventar 6.000

Kontorleje og rengøring 10.800

Trykning af pjecer m.v. 4.000

Donationer & gaver 2.000

Forsikringer 10.500

Kontingent & konferencer IHA, EHA, SD m.fl. 24.000

Støtte til pers. psykologbehandling 60.000

Kontorassistent og redaktør, løn 86.500

Konsulentarbejde 29.000

Lønadministration, gebyrer mv. 7.000

Henlæggelse til forskning 1.000.000

Udgifter i alt 1.699.000

Resultat -1.005.200
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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. Til-
tænkt 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 bi-
stand'

Begge pjecer kan downloades frit fra  
www.huntingsons.dk eller bestilles til  
en pris af 25,- kr. stk. + porto.

HS-MATERIALER
• 'Vejledning til sagsbehandlere,  

Huntingtons Sygdom' 
Udgivet af Nationalt Videnscenter  
for Demens, februar 2012.                         
Se www.videnscenterfordemens.dk

Andet
Informationsfolder. Personligt kort.

Alle materialer kan bestilles ved 
henvendelse til
Landsforeningen Huntingtons Sygdom,
Tlf. 53 20 78 50
E-mail: kontor@huntingtons.dk, eller 
bestilles via www.huntingtons.dk



Afs.: Landsforeningen Huntingtons sygdom, Blomsterparken 37, 8870 Langå

NEUROLOGISKE 
AFDELINGER
Klinisk Forskningsenhed og Klinik  
for Neurogenetik,
Hukommelsesklinikken
Jørgen Nielsen og Lena Hjermind
Rigshospitalet – afsnit 8015/8025
Inge Lehmanns Vej, opgang 8
2100 København Ø
Tlf.: 35 45 80 15
jnielsen@sund.ku.dk
lena.elisabeth.hjermind.01@regionh.dk

Morten Blåbjerg og Gitte Rohr
Demensklinikken
Odense Universitetshospital
J.B. Winsløws Vej 28, Indgang 228
5000 Odense C, Tlf. 65 41 41 63
Gitte.rohr@rsyd.dk

LOKALGRUPPE 
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
Lona Bjerre Andersen
Gammel Munkegade 6D, 1. sal
8000 Aarhus C, Tlf. 86 91 00 75
lona@neuropsykologiskpraksis.dk

Tine Wøbbe 
Peter Bangsvej 5, Indgang 7 A, 2000 
Frederiksberg 
Tlf. 22 16 18 13 (bedst efter kl. 17)
psykolog@tinew.dk

Per Wermuth
Filosofgangen 21, 1. sal
5000 Odense C, Tlf. 40 89 61 44
pw@PerWermuth.dk

Lone Christmas
Sct. Nicolaisgade 11, 5700 Svendborg
Tlf. 62 21 00 54
psykolog@lone-christmas.dk

SOCIALRÅDGIVER
Mona Hjarsø
socialraadgiver@huntingtons.dk

DIÆTIST
Susanne Bakmann
diaetist@huntingtons.dk

HS BO-TILBUD
Bomiljø HS, Tangkær, Sygehusvej 31, 
8950 Ørsted, Tlf. 78 47 75 41

HS Bofællesskabet i Herning,
Lindegårdsvej 5, 7400 Herning 
Tlf. 96 28 54 03

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

RÅDGIVNING
SPECIALRÅDIVNING FRA VISO
Socialstyrelsen, VISO
Edisonsvej 18, 1. sal, 5000 Odense C
Tlf. 72 42 40 00
www.socialstyrelsen.dk/VISO

VISO yder gratis, landsdækkende spe-
cialistrådgivning 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 
Jupitervej 1, 6000 Kolding 
Tlf. 76 30 19 30, www.dukh.dk

DUKH rådgiver om handicapkom-
penserende 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.

Deadline for næste nummer af huntingtons.dk: 18. juni 2022


