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Børn og unge med Tourettes 
syndrom tilbydes ticstræ-
ning via en telemedicinsk 
løsning, og de oplever 

større medansvar og fleksibilitet i 
forhold til behandlingen.
Tidligere har behandlingstilbuddet til børn og 
unge med Tourettes syndrom i Touretteklinik-
ken på Børne- og Ungeafdelingen, Herlev Ho-
spital, udelukkende været medicinsk behand-
ling og psykoedukation.

Nu er ticstræning imidlertid førstevalget ved 
behandlingen af tics hos patienter med Touret-
tes syndrom, hvis barnet eller den unge ople-
ver et behov for behandling og er motiveret 
for at gennemføre træningen, der strækker sig 
over en 12-ugers periode og kræver ugentlig 
samtale med sygeplejersken.

Ticstræning som behandlingsform tilbyder vi 
i samarbejde med den hollandske psykolog 
Jolande van de Griendt. Vi har arbej-det med 
træningen siden 2013 og har haft stor succes 
med den. 

I Touretteklinikken møder vi børn og unge 
fra hele landet. For de patienter, der kommer 
langvejs fra, kan det være svært at tage imod 
træningstilbuddet, og flere takker nej pga. 
transport-tiden, som går ud over skole, fritids-
job og forældrenes arbejde.

Tourettes syndrom
For at kunne stille diagnosen Tourettes syn-
drom (Gilles de la Tourettes syndrom) skal 
barnet eller den unge have flere mo-toriske 
tics og en vokal tic. Ticsene skal have været til 
stede i over et år og være debuteret før 18-års 
alderen. Der skal ikke være nogen anden år-
sag til ticsene. Syndromet ses hos 0,5-1 % af 
befolkningen og oftere hos drenge end hos 
piger.

Tics
Tics er ufrivillige pludseligt optrædende, 
korte, rykvise bevægelser – fx at blinke med 
øjnene, kaste med hovedet eller trække på 
skuldrene. Tics kan også være pludselige lyde 
– fx at hoste, rømme sig eller lave pibelyde.

Forskellen på et tic og en anden bevægelse er, 
at ticet sker pga. en uimodståelig fysisk trang, 
en såkaldt ticstrang, og for at komme denne 
følelse til livs må ticet gennemføres.

I ticstræningen arbejder vi med to metoder: 
”At undertrykke tics” og ”At lave en modbevæ-
gelse”.

At undertrykke tics 
Metoden går ud på, at man lærer at vænne sig 
til ticstrangen. Når patienten lærer at under-
trykke ticstrangen, dvs. at han ikke længere 
reagerer på trangen ved at lave tics, er forbin-
delsen mellem ticstrangen og de efterfølgen-
de tics brudt. 

I praksis lærer patienten at undertrykke tic-
sene i længere og længere tid ad gangen. Syge-
plejerskens rolle er bl.a. at styre stopuret, rose 
og motivere undervejs.

At lave en modbevægelse 

Med denne metode behandles ticsene et efter 
et. For hvert tic vælges en såkaldt modbevæ-
gelse, der gør det fysisk umuligt at udføre ticet 
– hvis man fx blinker med øjnene, skal man 
spærre øjnene op og fiksere på et bestemt 
punkt i stedet for. 

I praksis lærer patienten, at så snart ticstran-
gen melder sig, skal han lave modbevægelsen i 
et bestemt stykke tid. Sygeplejerskens rolle er 
her bl.a. at vælge de konkrete modbevægelser 
sammen med patienten samt at støtte og mo-
tivere undervejs.

Begge metoder kræver ugentlig samtale med 
sygeplejersken i 12 uger. Ved den daglige træ-
ning derhjemme hjælper forældrene til, og for 
de ungens vedkommende kan det være kære-
sten, eller de gør det selv. Det er altid ud fra 
en individuel vurdering, om et barn er modent 
nok til at gå i gang med ticstræning. 

Vi har fået oversat de hollandske træningsma-
nualer til brug for patienten, sygeplejersken 
samt forældrene.

Ticstræning via videosamtale
I 2014 blev vi kontaktet af Telemedicinsk Vi-
dencenter, Region Hovedstaden, med et tilbud 
om at deltage i et pilotprojekt, hvor vi kunne 
afprøve om ticstræning kunne gennemføres 
via en telemedicinsk løsning, der minder om 
Skype. Projektet skulle samtidig være indled-
ningen til et ph.d.-projekt.

Formålet med den telemedicinske løsning 
i form af videosamtale er at nå de unge, der 
hvor de er − at tilbyde dem noget, som vi har 
evidens for virker, på deres egne præmisser 
hjemme hos dem selv. Og dermed undgå at 
det går ud over skolegang og fritidsaktiviteter. 

Formålet med pilotprojektet var at sammen-
ligne resultaterne af ticstræning, der foregår 
med sygeplejerske og patient i samme rum, 
med træning, der foregår over fysisk afstand. 

De 10 patienter, der skulle indgå i projektet, 
blev valgt tilfældigt ud med skelen til stor geo-
grafisk spredning. De skulle være mellem 12 
og 21 år og have en computer med Skype, 
internetforbindelse og et headset i hjemmet. 

Patienterne skulle have lyst og motivation til at 
bekæmpe deres tics, og de skulle kunne træne 
med sygeplejersken i tidsrummet fra kl. 7.30 
til 15.30.

Pilotprojektet løb fra oktober 2014 til maj 
2015. Vi var to sygeplejersker med træningser-
faring, Judy Grejsen og Lone Aaslet, med hver 
fem patienter i projektet. 

Til monitoringen brugte vi de samme skemaer 
som ved den fysiske konsultation. 

Før, under og efter blev hver familie desuden 
interviewet af Claudia Bagge-Petersen fra Tele-
medicinsk Videncenter.

Alle patienter, der får ticstræning med den te-
lemedicinske løsning, indleder og afslutter for-
løbet med en sygeplejekonsultation i Tourette-
klinikken på Børne- og Ungeafdelingen, så det 
drejer sig om i alt 10 videosamtaler pr. patient.

Før start
Inden vi gik i gang med projektet, gjorde vi os 
naturligvis nogle overvejelser. 

Som sygeplejersker var vi bekymrede for, 
hvorvidt vi kunne opnå en naturlig kontakt og 
opbygge en ordentlig relation til patienterne 
via en skærm. 

Foreningens adresse:
Søllerødvej 76, 2840 Holte

e-mail: kk@tourette.dk
www.tourette.dk

Bestyrelsen:

Formand:
Kirsten Kristensen, Søllerødvej 76, 
2840 Holte. Tlf.: 4580 0753

Kasserer
Kjeld Christensen, Morelgården 21, 
2620 Albertslund. Tlf.: 4396 5709  
Mobil: 2964 8981

Bestyrelsesmedlemmer:
Astrid Søe  Næstformand
Højbjerghus, Højbjerggårdsvej 63
Øverød, 2840 Holte

Karen Marie Abildskov
Ferskenvej 16 
8920 Randers NV 

Mia Aarup, Hybenvej 9,    
2605 Brøndby

Mark Lindberg
Sønderholmvej 3, Fole, 6510 Gram

Suppleanter:
Jytte Almstrup Christensen
Holbækvej 288, 4100 Ringsted

Inge Olesen, Morænevej 54,   
3550 Slangerup, Tlf.: 35 22 09 06
Gita Overby, Præstemosen 199,    
2650 Hvidovre 
Aase Berg
Ribegade 20, 2100 Kbh. Ø

Voksengruppen     
Heidi Erler
Virup Skovvej 163, 8530 Hjortshøj

Intern revisor
Frank Minck, Randvolden 46,  
2730 Herlev

Ekstern Revisor
Beierholm, Statsautoriserede revisorer

Ungdomsgruppen:    
 e-mail: leder@ungmedtourette.dk  
 Læs om arrangementer på:  
 www.ungmedtourette.dk

Voksen Tourette Gruppen:
e-mail: kontakt@tourettesyndrom.dk  
Læs om arrangementer på:   
www.tourettesyndrom.dk

Side 2

Adresser & Numre

Det år, der er gået siden sidst, har været spændende med 
det store tiltag om ticstræning på Tourette klinikkerne i 
Risskov og Herlev. Det kan I læse meget om her i bladet. 
Tourette klinikken for voksne på Bispebjerg hospital i 
København er også i gang med ticstræning. 

Ungdomsgruppen har haft 2 træf i 
2016 - et i Jylland og et på Sjælland. 
Det er et stort arbejde at arrangere 
et træf. Det slider på den lille, men 
dygtige ledergruppe. 

Stor tak til dem.

Voksengruppen vender hvert forår 
og efterår tilbage til Treldenæs ved 
Fredericia. Dejligt, at der kommer 
nye til at supplere den faste flok.

Uffe gør et stort arbejde, med hjælp 
af Heidi og indtil nu Poul Erik. Tak til 
alle tre.

Vi har haft 2 Familieweekender i løbet af 2016. I Kalundborg i maj med 
fagligt oplæg af privat praktiserende børnepsykiater Ingrid Sindø.  

I Fredericia i september var det Overlæge Judith Nissen og distriks-
pædagog Martin Kærgaard, Tourette Klinikken Risskov, som havde det 
faglige oplæg.

Når weekenderne starter, er det svært for TS børnene at vide, hvem der 
er søskende, og hvem der har TS. 

Børnepsykolog Jette Nielsen samler hver gang søskende i grupper.

Derfor prøvede vi iår noget nyt: Andreas og Alexander, som begge har 
TS hjælper nu med en helt ny aktivitet. 

De er 15 år, og har deltaget på mange familieweekender. De startede 
for første gang på familieweekenden i september lørdagen med at sam-
le TS børnene i en gruppe til fælles aktiviteter. Det var en stor succes, 
og det bliver derfor gentaget på weekenden i maj. 

I Fredericia havde vi også besøg af deres lokale DanmarkC-TV. De la-
vede en fin lille optagelse med bl.a. Andreas og Alexander. Der har 
været et link på hjemmesiden til udsendelsen.

Lokalgruppen i Jylland Midt/Nord holder fortsat meget spændende 
møder. Det er en initiativrig gruppe, som gør et stort stykke arbejde.

Mindre grupper af forældre og/eller familier kan også have gavn af at 
være sammen. Hvis I vil vide, om der er familier I nærheden af jer, som 
ønsker at mødes med andre tourette familier, så kontakt mig. Jeg kan 
hjælpe med at skabe kontakt.

Bestyrelsemedlem Karen Marie Abildskov, deltager 14-16. juni i en 
Europæisk Tourette konference i Spanien. Der mødes specialister fra 
hele Europa, bl.a. en del fra Danmark. Vi glæder os til at hører nyt, når 
hun er tilbage fra konferencen.

Næste år er det Danmark, som er vært for en europæiske Tourette Kon-
ference.

Kirsten Kristensen
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Af sygeplejerske Judy Grejsen, Touretteklinikken, Børne- og Ungeafdelingen, Herlev Hospital
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Vi er en lille lykkelig familie.
Mor, far og 3 børn

For ca. 2 år siden udviklede vores, 
dengang ældste søn, TS. Fra den ene 
dag til den anden blev vores hverdag 
“knust” da Peter pludselig begyndte at 

have ufrivillige bevægelser og lyde. En dygtig 
læge i Hillerød stillede diagnosen.

Peter har aldrig haft kraftige bevægelses tics – 
men der imod mange ufrivillige lyde. I de vær-
ste perioder sagde han lyde hvert 2-3 sekund 
dagen lang. Peter selv var dybt ulykkelig og 
bekymrede sig meget over, hvordan han skulle 
klare at starte i skole. Hvad ville hans venner 
sige og om der mon var nogle der kunne lide 
ham. At se sit barn så ked af det er næsten ikke 
til at holde ud.

Vi fandt hurtig ud af, at der ikke var nogen me-
dicin der hjalp. Derfor satte vi, mor og far, os 
ned en aften og talte om, hvordan vi kunne 
gøre tingene bedst for hele familien. Fra sam-
taler med lægerne, havde vi fået at vide, hvor 
vigtigt det var at accep-tere, at Peter var som 
han var. Det var samtidig vigtigt at forklare de 
personer, han var sammen med om dagen, at 

han altså stadig var den samme søde dreng nu 
blot med tics.

Vi har gjort os følgende erfaringer:

1. Peter får kun meget lidt sukker(slik), så 
snart han spi-ser søde sager, har han tics i 
1-2 døgn op til 4 døgn, altså nul sukker. 

2. Peters kost er der gjort meget ud af, den er 
meget sund og varieret. Hans krop bliver 
bombarderet med store mængder vitami-
ner og mineraler i form af mange forskel-
lige grøntsager og frugt hver dag. 

3. Han kan lide det. Desuden frisk fisk, kød og 
fjerkræ. Masser af vand og en fiskeoliepille.

4. Zoneterapi – i de perioder, hvor hans tics 
var værst har zoneterapi 2-3 gange om da-
gen under fødderne lin-dret i løbet af 2-3 
dages behandling.

5. Tid i hverdagen uden stress. Vi har haft god 
erfaring med at stå lidt tidligere op om mor-
genen, så der er tid til at spise morgenmad 
i ro og mag, lytte og snakke med ungerne, 
hjælpe med tøj o.a. (uden at fare rundt som 
en skoldet skid). Det samme har gjort sig 
gæl-dende om eftermiddagen efter arbejde 
og skole. Vi har taget os tid til at lytte til 
ungerne og hygget med dem, ikke mindst 
om aftenen for så faldt Peter “glad” i søvn.

6. Vi har brugt mange timer på at snakke med 
Peter om hans TS, forklaret ham, at vi stadig 
elsker ham lige så meget som før, at han er 
det dejligste i verden, og at han er en dygtig 
dreng.

I dag ses Peter med mange venner i skolen og 
hjemme. Hans tics er næsten forsvundet. 

Vi er godt klar over, at de kan komme tilbage – 
vi har blot kunne se hvilken kæmpe forskel, de 
6 punkter har gjort ved ham.

Ville patienterne mon føle sig lige så forpligte-
de over for træningen med denne form? Ville 
de overholde de aftalte tider? Ville de snyde 
ved ikke at fortælle om tics i fx ben og mave, 
som var uden for skærmbilledet?

I arbejdet med træningen er det nogle gange 
nødvendigt at skrue bissen på − fx pga. do-
venskab eller dalende motiva-
tion. Ville man kunne få sig selv 
til det, og ville det overhovedet 
have en effekt?

Ville de have gang i andre ting på 
computeren undervejs? Osv.

Til træningen bruger vi som 
nævnt træningsmanualer − 
hvor-dan skulle det så fungere 
via skærmen, og ville patienter-
ne få samme forståelse for moni-
toreringsskemaerne?

Vi funderede også over, om det 
ville gå ud over kommunika-
tionen med forældrene, da de 
fleste patienter plejede at have 
deres forældre med til træningen. 
Ville de også være med på sidelin-
jen til videotræningen, eller hvordan skulle de 
få informationen om nye aftaler for den kom-
mende træningsuge?

Og så var der det praktiske i afdelingen. Vi 
skulle have to faste stuer med udstyr fra Tele-
medicinsk Videncenter - kunne vi få plads og 
forståelse fra vores kolleger til det? 

Selve videosamtalen
Videotræningen starter med, at sygeplejersken 
ringer til patien-ten og hører, om han er klar. 
De tænder begge for kameraet og sikrer sig, 
at træningsmanual og skema ligger parat, og 
at der er ro på. En snak om hvordan trænin-
gen er gået siden sidst, og monitoreringen af 
ugens resultater noteres i skemaet. Så går den 
egentlige træning i gang efter den ene af de 
to ovennævn-te metoder. Afslutningsvis aftales 
mål for den daglige træning hjemme for den 
flg. uge. Alle aftaler skrives ned i træningsma-
nualen. Så er der gået en time, det er tid til 
tage afsked, og kameraerne slukkes.

Når de fysiske rammer ændres
Da vi kom i gang med projektet, viste nogle 
af vores bekymringer sig berettigede, mens 
andre blev gjort til skamme, og der var følger, 
som vi ikke havde forudset. 

Mht. kontakten til patienterne oplevede vi 
skærmen som en barriere. Det er uden tvivl 
nemmere for os som sygeplejersker at op-
bygge en god og tæt relation, når man sidder i 

samme rum og kan mærke patienterne på en 
helt anden måde.  For patienterne derimod 
var det en god, tryg og ikke mindst velkendt 
situation. De var i vante omgivelser, de fleste 
sad på deres eget værelse foran deres egen 
computer og snakkede til en skærm - i høj 
grad den måde de i forvejen er vant til at kom-
munikere med deres venner på.

De aftalte tider blev overholdt. Patienterne var 
ærlige omkring de tics, vi ikke kunne se – en 
far meldte tilbage, at han oplevede, at hans 
søn faktisk var mere ærlig mht. de tics, som lå 
uden for vores synsfelt end dem, der lå inden-
for! Så på den måde blev videotræningen taget 
lige så alvorligt som træningen i klinikken.

Til tider blev fristelsen til at gå på Facebook 
samtidig dog for stor. Vi sygeplejersker kunne 
nu heller ikke sige os helt fri for at lade os di-
strahere, især i starten skulle vi lære at abstra-
here fra baggrunden, dvs. hvad vi kunne se af 
patientens eget værelse.

Vi havde rigtig nok en udfordring, når doven-
skab eller manglende motivation tog over. Her 
krævede det en endnu tydeligere formulering, 
som vi lige skulle øve os på, men så var skær-
men ikke en barriere, og budskabet blev forstået. 

Ved at bruge den telemedicinske løsning bli-
ver der skabt en situation, der gør det legitimt 
ikke at have sine forældre med til træningen, 
og det var noget mange satte pris på. På Bør-
ne- og Ungeafdelingen oplever vi generelt, at 
det er svært for mange af vores halvstore kro-
niske patienter at få sagt fra over for forældre, 
der af sig selv går med ind til konsultationen, 
eller i vores tilfælde ticstræningen. Men i de-
res eget værelse er patienterne på hjemme-
bane! Det betyder på den anden side, at de 
selv har ansvaret for at få skrevet næste uges 
aftaler ned og få informeret forældrene. Nogle 
forældre var med ved videosamtalen og sad i 
bagrunden.  

Vi oplevede ikke nogen forskel i brugen af træ-
ningsmanual og monitoreringsskemaer – de 
fungerer ved begge træningsformer og bliver 
brugt af både børn og unge. 

Konklusion
Vi er klar over, at 10 patienter ikke er en stor 
gruppe at konkludere på. Meget tyder dog 

på, at effekten af ticstræningen 
via videosamtale, sammenlignet 
med træningen i klinikken stort 
set er den samme. Den er dog 
ikke helt så god i de tilfælde, 
hvor patienten havde meget 
svært ved at koncentrere sig, el-
ler var svært plaget af tics, så det 
er situationer, vi vil have øget op-
mærksomhed på fremover.

Patienterne oplevede det som 
meget positivt, at ticstræningen 
foregik i omgivelser, de kendte 
og følte sig trygge i, og at de ikke 
skulle bruge tid på at komme til 
træning i klinikken.

De fleste af deltagerne i projek-
tet valgte at træne uden forældrenes tilstede-
værelse, og det betød, at de kom til at føle et 
større ansvar over for deres behandling. Det 
var en sideeffekt, vi ikke havde regnet med.

Vi er stolte over at kunne tilbyde et trænings-
tilbud, som styrker patienterne i at tage ansvar 
og føle ejerskab overfor deres behandling, 
og på den måde styrkes patienternes egen-
omsorg. 

Med denne telemedicinske løsning er det nu 
muligt at rette op på det ulige behandlingstil-
bud, der var til børn og unge med Tourettes 
syndrom landet over.

Hvad så nu? 

Vi fortsætter samarbejdet med Telemedicinsk 
Videncenter efter pilotprojektets afslutning. 
Planen er, at vi fremover skal være tre sygeple-
jersker, hver med to videotræningsforløb ad 
gangen. 

Vi forventer, at mange patienter vil tage imod 
tilbuddet, da de fleste gerne vil være fri for at 
skulle komme fysisk i afdelingen, bortset fra 
det obligatoriske første og sidste fremmøde. 

Vi så gerne, at alle fik mulighed for at vælge 
denne løsning, og at den eneste grund til at en 
patient ville sige ”nej” kunne være, at de ikke 
er teknisk mindet, eller ikke har det krævede 
udsyr.

www.herlevhospital.dk/børn-og-unge

Sygeplejerske Lone Aaslet i videosamtale med en patient 

A

HUSK at melde flytning og ændring af e-mail adresse til:
kk@tourette.dk eller pr. brev. 

Vi får desværre en del breve og e-mails retur med ”ubekendt på adressen”.

Generalforsamling 2017 
Søndag den 26. marts 2017 kl. 13 i Tåstrup Kulturcenter

Efter generalforsamlingen er der indlæg af Camilla Birgitte Sørensen (Læge, Ph.D. stud.)

”På Tourette klinikken, Herlev og Gentofte Universitetshospital, arbejder vi hele tiden med at forbedre 
behandlingsmulighederne for børn og unge med Tourette Syndrom. 

Èt af de helt store aktuelle projekter, er vores ikke-medicinske behandlingstiltag, fx ticstræning, der er 
blevet indført som en fast del af klinikkens tilbud.  Da klinikken har patientoptag fra hele Danmark, 
arbejder vi på, at der skaffes løsninger, der kan tilgodese alle patienter, også de der bor langt fra klinikken 
og derfor ikke kan møde fysisk i Herlev på ugentlig basis. 

Vi vil i fremtiden fortsat have fokus på at inddrage patienten og familien aktivt i behandlingen. Vi tror på, 
at barnet/den unge skal føle et medansvar i behandlingen og selv være en aktiv del af denne.”

NB! Dagsorden og program kommer i særskilt brev til alle medlemmer - kan 
også downloades fra hjemmesiden



Side 4 Side 5

Vi er en lille lykkelig familie.
Mor, far og 3 børn

For ca. 2 år siden udviklede vores, 
dengang ældste søn, TS. Fra den ene 
dag til den anden blev vores hverdag 
“knust” da Peter pludselig begyndte at 

have ufrivillige bevægelser og lyde. En dygtig 
læge i Hillerød stillede diagnosen.

Peter har aldrig haft kraftige bevægelses tics – 
men der imod mange ufrivillige lyde. I de vær-
ste perioder sagde han lyde hvert 2-3 sekund 
dagen lang. Peter selv var dybt ulykkelig og 
bekymrede sig meget over, hvordan han skulle 
klare at starte i skole. Hvad ville hans venner 
sige og om der mon var nogle der kunne lide 
ham. At se sit barn så ked af det er næsten ikke 
til at holde ud.

Vi fandt hurtig ud af, at der ikke var nogen me-
dicin der hjalp. Derfor satte vi, mor og far, os 
ned en aften og talte om, hvordan vi kunne 
gøre tingene bedst for hele familien. Fra sam-
taler med lægerne, havde vi fået at vide, hvor 
vigtigt det var at accep-tere, at Peter var som 
han var. Det var samtidig vigtigt at forklare de 
personer, han var sammen med om dagen, at 

han altså stadig var den samme søde dreng nu 
blot med tics.

Vi har gjort os følgende erfaringer:

1. Peter får kun meget lidt sukker(slik), så 
snart han spi-ser søde sager, har han tics i 
1-2 døgn op til 4 døgn, altså nul sukker. 

2. Peters kost er der gjort meget ud af, den er 
meget sund og varieret. Hans krop bliver 
bombarderet med store mængder vitami-
ner og mineraler i form af mange forskel-
lige grøntsager og frugt hver dag. 

3. Han kan lide det. Desuden frisk fisk, kød og 
fjerkræ. Masser af vand og en fiskeoliepille.

4. Zoneterapi – i de perioder, hvor hans tics 
var værst har zoneterapi 2-3 gange om da-
gen under fødderne lin-dret i løbet af 2-3 
dages behandling.

5. Tid i hverdagen uden stress. Vi har haft god 
erfaring med at stå lidt tidligere op om mor-
genen, så der er tid til at spise morgenmad 
i ro og mag, lytte og snakke med ungerne, 
hjælpe med tøj o.a. (uden at fare rundt som 
en skoldet skid). Det samme har gjort sig 
gæl-dende om eftermiddagen efter arbejde 
og skole. Vi har taget os tid til at lytte til 
ungerne og hygget med dem, ikke mindst 
om aftenen for så faldt Peter “glad” i søvn.

6. Vi har brugt mange timer på at snakke med 
Peter om hans TS, forklaret ham, at vi stadig 
elsker ham lige så meget som før, at han er 
det dejligste i verden, og at han er en dygtig 
dreng.

I dag ses Peter med mange venner i skolen og 
hjemme. Hans tics er næsten forsvundet. 

Vi er godt klar over, at de kan komme tilbage – 
vi har blot kunne se hvilken kæmpe forskel, de 
6 punkter har gjort ved ham.

Ville patienterne mon føle sig lige så forpligte-
de over for træningen med denne form? Ville 
de overholde de aftalte tider? Ville de snyde 
ved ikke at fortælle om tics i fx ben og mave, 
som var uden for skærmbilledet?

I arbejdet med træningen er det nogle gange 
nødvendigt at skrue bissen på − fx pga. do-
venskab eller dalende motiva-
tion. Ville man kunne få sig selv 
til det, og ville det overhovedet 
have en effekt?

Ville de have gang i andre ting på 
computeren undervejs? Osv.

Til træningen bruger vi som 
nævnt træningsmanualer − 
hvor-dan skulle det så fungere 
via skærmen, og ville patienter-
ne få samme forståelse for moni-
toreringsskemaerne?

Vi funderede også over, om det 
ville gå ud over kommunika-
tionen med forældrene, da de 
fleste patienter plejede at have 
deres forældre med til træningen. 
Ville de også være med på sidelin-
jen til videotræningen, eller hvordan skulle de 
få informationen om nye aftaler for den kom-
mende træningsuge?

Og så var der det praktiske i afdelingen. Vi 
skulle have to faste stuer med udstyr fra Tele-
medicinsk Videncenter - kunne vi få plads og 
forståelse fra vores kolleger til det? 

Selve videosamtalen
Videotræningen starter med, at sygeplejersken 
ringer til patien-ten og hører, om han er klar. 
De tænder begge for kameraet og sikrer sig, 
at træningsmanual og skema ligger parat, og 
at der er ro på. En snak om hvordan trænin-
gen er gået siden sidst, og monitoreringen af 
ugens resultater noteres i skemaet. Så går den 
egentlige træning i gang efter den ene af de 
to ovennævn-te metoder. Afslutningsvis aftales 
mål for den daglige træning hjemme for den 
flg. uge. Alle aftaler skrives ned i træningsma-
nualen. Så er der gået en time, det er tid til 
tage afsked, og kameraerne slukkes.

Når de fysiske rammer ændres
Da vi kom i gang med projektet, viste nogle 
af vores bekymringer sig berettigede, mens 
andre blev gjort til skamme, og der var følger, 
som vi ikke havde forudset. 

Mht. kontakten til patienterne oplevede vi 
skærmen som en barriere. Det er uden tvivl 
nemmere for os som sygeplejersker at op-
bygge en god og tæt relation, når man sidder i 

samme rum og kan mærke patienterne på en 
helt anden måde.  For patienterne derimod 
var det en god, tryg og ikke mindst velkendt 
situation. De var i vante omgivelser, de fleste 
sad på deres eget værelse foran deres egen 
computer og snakkede til en skærm - i høj 
grad den måde de i forvejen er vant til at kom-
munikere med deres venner på.

De aftalte tider blev overholdt. Patienterne var 
ærlige omkring de tics, vi ikke kunne se – en 
far meldte tilbage, at han oplevede, at hans 
søn faktisk var mere ærlig mht. de tics, som lå 
uden for vores synsfelt end dem, der lå inden-
for! Så på den måde blev videotræningen taget 
lige så alvorligt som træningen i klinikken.

Til tider blev fristelsen til at gå på Facebook 
samtidig dog for stor. Vi sygeplejersker kunne 
nu heller ikke sige os helt fri for at lade os di-
strahere, især i starten skulle vi lære at abstra-
here fra baggrunden, dvs. hvad vi kunne se af 
patientens eget værelse.

Vi havde rigtig nok en udfordring, når doven-
skab eller manglende motivation tog over. Her 
krævede det en endnu tydeligere formulering, 
som vi lige skulle øve os på, men så var skær-
men ikke en barriere, og budskabet blev forstået. 

Ved at bruge den telemedicinske løsning bli-
ver der skabt en situation, der gør det legitimt 
ikke at have sine forældre med til træningen, 
og det var noget mange satte pris på. På Bør-
ne- og Ungeafdelingen oplever vi generelt, at 
det er svært for mange af vores halvstore kro-
niske patienter at få sagt fra over for forældre, 
der af sig selv går med ind til konsultationen, 
eller i vores tilfælde ticstræningen. Men i de-
res eget værelse er patienterne på hjemme-
bane! Det betyder på den anden side, at de 
selv har ansvaret for at få skrevet næste uges 
aftaler ned og få informeret forældrene. Nogle 
forældre var med ved videosamtalen og sad i 
bagrunden.  

Vi oplevede ikke nogen forskel i brugen af træ-
ningsmanual og monitoreringsskemaer – de 
fungerer ved begge træningsformer og bliver 
brugt af både børn og unge. 

Konklusion
Vi er klar over, at 10 patienter ikke er en stor 
gruppe at konkludere på. Meget tyder dog 

på, at effekten af ticstræningen 
via videosamtale, sammenlignet 
med træningen i klinikken stort 
set er den samme. Den er dog 
ikke helt så god i de tilfælde, 
hvor patienten havde meget 
svært ved at koncentrere sig, el-
ler var svært plaget af tics, så det 
er situationer, vi vil have øget op-
mærksomhed på fremover.

Patienterne oplevede det som 
meget positivt, at ticstræningen 
foregik i omgivelser, de kendte 
og følte sig trygge i, og at de ikke 
skulle bruge tid på at komme til 
træning i klinikken.

De fleste af deltagerne i projek-
tet valgte at træne uden forældrenes tilstede-
værelse, og det betød, at de kom til at føle et 
større ansvar over for deres behandling. Det 
var en sideeffekt, vi ikke havde regnet med.

Vi er stolte over at kunne tilbyde et trænings-
tilbud, som styrker patienterne i at tage ansvar 
og føle ejerskab overfor deres behandling, 
og på den måde styrkes patienternes egen-
omsorg. 

Med denne telemedicinske løsning er det nu 
muligt at rette op på det ulige behandlingstil-
bud, der var til børn og unge med Tourettes 
syndrom landet over.

Hvad så nu? 

Vi fortsætter samarbejdet med Telemedicinsk 
Videncenter efter pilotprojektets afslutning. 
Planen er, at vi fremover skal være tre sygeple-
jersker, hver med to videotræningsforløb ad 
gangen. 

Vi forventer, at mange patienter vil tage imod 
tilbuddet, da de fleste gerne vil være fri for at 
skulle komme fysisk i afdelingen, bortset fra 
det obligatoriske første og sidste fremmøde. 

Vi så gerne, at alle fik mulighed for at vælge 
denne løsning, og at den eneste grund til at en 
patient ville sige ”nej” kunne være, at de ikke 
er teknisk mindet, eller ikke har det krævede 
udsyr.

www.herlevhospital.dk/børn-og-unge

Sygeplejerske Lone Aaslet i videosamtale med en patient 

A

HUSK at melde flytning og ændring af e-mail adresse til:
kk@tourette.dk eller pr. brev. 

Vi får desværre en del breve og e-mails retur med ”ubekendt på adressen”.

Generalforsamling 2017 
Søndag den 26. marts 2017 kl. 13 i Tåstrup Kulturcenter

Efter generalforsamlingen er der indlæg af Camilla Birgitte Sørensen (Læge, Ph.D. stud.)

”På Tourette klinikken, Herlev og Gentofte Universitetshospital, arbejder vi hele tiden med at forbedre 
behandlingsmulighederne for børn og unge med Tourette Syndrom. 

Èt af de helt store aktuelle projekter, er vores ikke-medicinske behandlingstiltag, fx ticstræning, der er 
blevet indført som en fast del af klinikkens tilbud.  Da klinikken har patientoptag fra hele Danmark, 
arbejder vi på, at der skaffes løsninger, der kan tilgodese alle patienter, også de der bor langt fra klinikken 
og derfor ikke kan møde fysisk i Herlev på ugentlig basis. 

Vi vil i fremtiden fortsat have fokus på at inddrage patienten og familien aktivt i behandlingen. Vi tror på, 
at barnet/den unge skal føle et medansvar i behandlingen og selv være en aktiv del af denne.”

NB! Dagsorden og program kommer i særskilt brev til alle medlemmer - kan 
også downloades fra hjemmesiden



Side 6

Der blev startet med en kort præsen-
tation af de fremmødte familier. 
Det var en god og blandet flok af 
familier, som er nye i tourette og 

en del, som har været i det i længere tid. Nogle 
med gode erfaringer og hjælp fra skole og net-
værk, og nogle som oplevede mere modgang. 
Det var dejligt som 1. gangs deltager at få en 
lille præsentation.

Der var en del afbud pga sygdom denne dag.

Der blev valgt en referent og en fotograf til at 
dokumentere dagens program

1: Helle Fonager startede ud med formid-
dagens program og lavede et foredrag om 
angst/Cool kids. Helle har selv to drenge med 
tourette og en pige som ”ikke har noget”, og 
med erfaring både som professionel og mor, 
om hvilke udfordringer, der følger med. 

Helle startede med en gennemgang af symp-
tomer og en tidsrejse, som beskrev, hvordan 
angst gennem tiden har udviklet sig fra sinds-
syge til en tilstand, man kan gøre noget ved. 

Gennem forskellige programmer, som hed-
der Cool kids for børn, Chilled for unge, og 
et program som dækkede børn/unge indenfor 
autismespektret, lærer man at tage hånd om 
sin egen angst, så den ikke får lov til at styre.

Hvad er angst?

Hvornår er det et problem?

Hvordan kan det udredes?

Op mod 60 % af børn med tourette har symp-
tomer fra angst.

• vi kiggede på forskellige værktøjer fra et 
af programmerne

1. detektivens bevisark 

2. belønninger (der virker)

3. eksponering- efter flere gange dæmpes 
angsten gradvist

4. trappestiger, hvor man planlægger, hvor-
dan man stille og roligt kan nærme sig 
målet (fx at sove alene på eget værelse)

5. bekymringssurfing: Lad tankerne være- 
giv dem lov at være der, men lad dem 
køre ved siden af

De almindelige fejltagelser blev gennemgået:

• lade som ingenting

• tænke, at det går over af sig selv

• overhøre/ignorere gentagelser

• se det som et tegn på svaghed

• som et bevidst forsøg på at undgå noget 

• at der er nogle ting, som kan lade sig gøre 
og ikke andre (fx kan det for nogle lade 
sig gøre at tage til fest, men ikke i skole. 
Det betyder ikke at man er en doven fi-
dus….)

En god start - så er du i gang:

• accepter at der er ikke noget quick fix

• psyko education

• brug metoderne fra coll kids program-
merne

• find en terapeut/gruppe som du kan tale 
med. Alene er vejen lang

• vær åben om dine udfordringer, nogle vil 
forstå dig, nogle vil ikke. Angst ER svær 
at forstå

Helle Fonager laver nogle online forløb på vi-
deo, som bliver sendt ud til alle på mail listen, 
man kunne skrive sig på.

Helle havde medbragt en masse inspirations-
materiale, som kan erhverves gennem hjem-
mesiden.

Frihed til at være - den du er - sammen med 
andre.

Besøg evt. Helles side på internettet;  
 www.hellefonager.dk

Herefter kom ”Diæthuset” på banen. Først var 
der mulighed for at få lavet en TANITA scan-
ning af kroppen, så der var mulighed for at se, 
hvor galt eller godt det står til.

De 10 officielle kostråd blev gennemgået med 
fokus på udviklingsforstyrrelser, og hvordan 
man klarer udfordringer med, at nogen i fami-
lien ikke behøver tage på, medens andre har 
brug for mere sul på kroppen.

• tænk i kalorie indhold, og hvordan det 
kan øges eller sænkes samtidig med at 
være mæt. Hvis man er småtspisende og 
undervægtig, skal der virkelig kalorietæt 
mad til. Vælg de fede typer fisk, grønt osv, 
så det er de sunde fedtstoffer, som giver 
øgningen.

• Hvis man er tilpas eller overvægtig og 
madglad, skal der mad til med længere 
mellem kalorierne. Det blev anbefalet at 
sige 200 gr frugt og 400 gram grønt dag-
ligt og at vælge de fiberholdige grøntsa-
ger, så der kommer noget mæthed den 
vej, hvis man er overvægtig.

• Generelt var der (igen) ikke nogen let vej 

TS-Gruppen Midt-/Nordjylland

til hverken vægttab eller øgning. Det kræ-
ver, at man giver sine spisevaner en lille 
smule opmærksomhed og vælger klogt. 
Også på sine børns vegne

• I forhold til kost/ADHD var der ikke nogle 
entydige svar. Sukker påvirker nogle men 
ikke alle, farvestoffer påvirker nogen men 
igen, ikke alle. Stivelsesfri kost kunne ikke 
anbefales som en generel måde at hånd-
tere overvægt og adfærdsforstyrrelser, da 
det er en meget omsiggribende metode, 
som måske kun har en lille effekt. 

• Det blev anbefalet at tænke i - ”hvor me-
get skal jeg lave om i min familie, og hvad 
får vi ud af det”. 

• I forhold til fiskeolie anbefaledes det at 
spise fisk 3 x i ugen- hvis det ikke lykkes 
at komme derop er det en god ide med et 
tilskud. Husk at følge anbefalingerne på 
produktet ifh til dosis.

Der var undersøgelser, som viser, at Eye Q må-
ske har en større effekt på udviklingsforstyr-
relser, end andre produkter. Igen er der ikke 
nogle tydelige signaler i nogen retning, men 
dog erfaringer fra en enkelt i gruppen, at Eye 
Q var det eneste, der virkede mod ”kort lunte” 
i forhold til andre fiskeolier. 

• Generelt var det en god ide at spare på 
det mættede fedt, som typisk kommer fra 
animalske produkter - også mejeri pro-
dukter.

Vi fik alle nogle plancher med hjem til skræk 
og advarsel med billeder af mad - hvad de 
svarer til i forskellige slik typer, og igen hvor 
mange timer, der skal gøres rent/løbes eller 

lignende for at forbrænde ”ugerningen”.

Desværre var der ikke en GYLDEN OPSKRIFT 
på et liv fri af sygdom og symptomer gennem 
kost. Men det var nok heller ikke forven-
tet - det er det lange seje træk og ændring af 

kostvaner til det sundere, som i det lange løb 
vil give resultater på alle parametre. PÅ DEN 
IGEN!

Derefter var det Daniel Christensens 
tur. (Han kan følges på instagram.)

Han havde et oplæg om motion og 
motivation. 

Det var en personlig fortælling om, hvordan 
han gik fra trist og kvabset student til super fit 
universitets studerende, med et mål om at stil-
le op som newCome´er i Mens Physique 2017. 

Det kræver vilje, og at man kan holde sig målet 

100 % for øje - hver dag og hele tiden.

Stor inspiration og passioneret ung mand- 
tænker, at mindre kan gøre det for de fleste, 
men det er fascinerende at følge et brænden-
de ønske blive til virkelighed på den måde.

Generelt set handler det om at finde ud af, 
hvad man selv bliver motiveret af - er det som 
Daniel tilfredsstillelsen ved at nå et mål, som 
der er kæmpet for - er det måske at se resulta-
ter i spejlet - på målebåndet - på tøjstørrelsen, 
eller på om du har en kort lunte.

Uanset hvad, er det en god ide at vælge et mål, 
som er nemt at se - en konkurrence (tænker 
også, at et lokalt 5 km løb er et mål) fordi de 
positive sideeffekter kommer, uanset hvad du 
træner og spiser for. Så find et mål, du synes 
er spændende og sjovt. Og så fuld gas - God 
fornøjelse!

Undervejs i programmet var der aktiviteter for 
de unge mennesker, som havde lyst til det. Der 
var både skattejagt med fangst af friske skum-
fiduser, som blev grillet over åben ild senere.

Man kunne få knivbevis efter en større eksa-
men og ceremoni med både spejder hilsen og 
hælklap

Jeg tror også, de unge mennesker hyggede sig 
- i hvert fald var mine to eksemplarer meget 
tilfredse med dagen - til trods for, at det var no-
get mor og far havde bestemt ville være godt 
for os alle sammen. De har fået en lille verden, 
hvor tourette er helt normalt, og et glimt af, at 
de ikke er de eneste med deres udfordringer.

Vi glæder os til næste møde, som finder sted i 
Mejrup, ved Holstebro om ca. 1/2 år. 

Vi ses og tak for denne gang!
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Side 6

Der blev startet med en kort præsen-
tation af de fremmødte familier. 
Det var en god og blandet flok af 
familier, som er nye i tourette og 

en del, som har været i det i længere tid. Nogle 
med gode erfaringer og hjælp fra skole og net-
værk, og nogle som oplevede mere modgang. 
Det var dejligt som 1. gangs deltager at få en 
lille præsentation.

Der var en del afbud pga sygdom denne dag.

Der blev valgt en referent og en fotograf til at 
dokumentere dagens program

1: Helle Fonager startede ud med formid-
dagens program og lavede et foredrag om 
angst/Cool kids. Helle har selv to drenge med 
tourette og en pige som ”ikke har noget”, og 
med erfaring både som professionel og mor, 
om hvilke udfordringer, der følger med. 

Helle startede med en gennemgang af symp-
tomer og en tidsrejse, som beskrev, hvordan 
angst gennem tiden har udviklet sig fra sinds-
syge til en tilstand, man kan gøre noget ved. 

Gennem forskellige programmer, som hed-
der Cool kids for børn, Chilled for unge, og 
et program som dækkede børn/unge indenfor 
autismespektret, lærer man at tage hånd om 
sin egen angst, så den ikke får lov til at styre.

Hvad er angst?

Hvornår er det et problem?

Hvordan kan det udredes?

Op mod 60 % af børn med tourette har symp-
tomer fra angst.

• vi kiggede på forskellige værktøjer fra et 
af programmerne

1. detektivens bevisark 

2. belønninger (der virker)

3. eksponering- efter flere gange dæmpes 
angsten gradvist

4. trappestiger, hvor man planlægger, hvor-
dan man stille og roligt kan nærme sig 
målet (fx at sove alene på eget værelse)

5. bekymringssurfing: Lad tankerne være- 
giv dem lov at være der, men lad dem 
køre ved siden af

De almindelige fejltagelser blev gennemgået:

• lade som ingenting

• tænke, at det går over af sig selv

• overhøre/ignorere gentagelser

• se det som et tegn på svaghed

• som et bevidst forsøg på at undgå noget 

• at der er nogle ting, som kan lade sig gøre 
og ikke andre (fx kan det for nogle lade 
sig gøre at tage til fest, men ikke i skole. 
Det betyder ikke at man er en doven fi-
dus….)

En god start - så er du i gang:

• accepter at der er ikke noget quick fix

• psyko education

• brug metoderne fra coll kids program-
merne

• find en terapeut/gruppe som du kan tale 
med. Alene er vejen lang

• vær åben om dine udfordringer, nogle vil 
forstå dig, nogle vil ikke. Angst ER svær 
at forstå

Helle Fonager laver nogle online forløb på vi-
deo, som bliver sendt ud til alle på mail listen, 
man kunne skrive sig på.

Helle havde medbragt en masse inspirations-
materiale, som kan erhverves gennem hjem-
mesiden.

Frihed til at være - den du er - sammen med 
andre.

Besøg evt. Helles side på internettet;  
 www.hellefonager.dk

Herefter kom ”Diæthuset” på banen. Først var 
der mulighed for at få lavet en TANITA scan-
ning af kroppen, så der var mulighed for at se, 
hvor galt eller godt det står til.

De 10 officielle kostråd blev gennemgået med 
fokus på udviklingsforstyrrelser, og hvordan 
man klarer udfordringer med, at nogen i fami-
lien ikke behøver tage på, medens andre har 
brug for mere sul på kroppen.

• tænk i kalorie indhold, og hvordan det 
kan øges eller sænkes samtidig med at 
være mæt. Hvis man er småtspisende og 
undervægtig, skal der virkelig kalorietæt 
mad til. Vælg de fede typer fisk, grønt osv, 
så det er de sunde fedtstoffer, som giver 
øgningen.

• Hvis man er tilpas eller overvægtig og 
madglad, skal der mad til med længere 
mellem kalorierne. Det blev anbefalet at 
sige 200 gr frugt og 400 gram grønt dag-
ligt og at vælge de fiberholdige grøntsa-
ger, så der kommer noget mæthed den 
vej, hvis man er overvægtig.

• Generelt var der (igen) ikke nogen let vej 
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til hverken vægttab eller øgning. Det kræ-
ver, at man giver sine spisevaner en lille 
smule opmærksomhed og vælger klogt. 
Også på sine børns vegne

• I forhold til kost/ADHD var der ikke nogle 
entydige svar. Sukker påvirker nogle men 
ikke alle, farvestoffer påvirker nogen men 
igen, ikke alle. Stivelsesfri kost kunne ikke 
anbefales som en generel måde at hånd-
tere overvægt og adfærdsforstyrrelser, da 
det er en meget omsiggribende metode, 
som måske kun har en lille effekt. 

• Det blev anbefalet at tænke i - ”hvor me-
get skal jeg lave om i min familie, og hvad 
får vi ud af det”. 

• I forhold til fiskeolie anbefaledes det at 
spise fisk 3 x i ugen- hvis det ikke lykkes 
at komme derop er det en god ide med et 
tilskud. Husk at følge anbefalingerne på 
produktet ifh til dosis.

Der var undersøgelser, som viser, at Eye Q må-
ske har en større effekt på udviklingsforstyr-
relser, end andre produkter. Igen er der ikke 
nogle tydelige signaler i nogen retning, men 
dog erfaringer fra en enkelt i gruppen, at Eye 
Q var det eneste, der virkede mod ”kort lunte” 
i forhold til andre fiskeolier. 

• Generelt var det en god ide at spare på 
det mættede fedt, som typisk kommer fra 
animalske produkter - også mejeri pro-
dukter.

Vi fik alle nogle plancher med hjem til skræk 
og advarsel med billeder af mad - hvad de 
svarer til i forskellige slik typer, og igen hvor 
mange timer, der skal gøres rent/løbes eller 

lignende for at forbrænde ”ugerningen”.

Desværre var der ikke en GYLDEN OPSKRIFT 
på et liv fri af sygdom og symptomer gennem 
kost. Men det var nok heller ikke forven-
tet - det er det lange seje træk og ændring af 

kostvaner til det sundere, som i det lange løb 
vil give resultater på alle parametre. PÅ DEN 
IGEN!

Derefter var det Daniel Christensens 
tur. (Han kan følges på instagram.)

Han havde et oplæg om motion og 
motivation. 

Det var en personlig fortælling om, hvordan 
han gik fra trist og kvabset student til super fit 
universitets studerende, med et mål om at stil-
le op som newCome´er i Mens Physique 2017. 

Det kræver vilje, og at man kan holde sig målet 

100 % for øje - hver dag og hele tiden.

Stor inspiration og passioneret ung mand- 
tænker, at mindre kan gøre det for de fleste, 
men det er fascinerende at følge et brænden-
de ønske blive til virkelighed på den måde.

Generelt set handler det om at finde ud af, 
hvad man selv bliver motiveret af - er det som 
Daniel tilfredsstillelsen ved at nå et mål, som 
der er kæmpet for - er det måske at se resulta-
ter i spejlet - på målebåndet - på tøjstørrelsen, 
eller på om du har en kort lunte.

Uanset hvad, er det en god ide at vælge et mål, 
som er nemt at se - en konkurrence (tænker 
også, at et lokalt 5 km løb er et mål) fordi de 
positive sideeffekter kommer, uanset hvad du 
træner og spiser for. Så find et mål, du synes 
er spændende og sjovt. Og så fuld gas - God 
fornøjelse!

Undervejs i programmet var der aktiviteter for 
de unge mennesker, som havde lyst til det. Der 
var både skattejagt med fangst af friske skum-
fiduser, som blev grillet over åben ild senere.

Man kunne få knivbevis efter en større eksa-
men og ceremoni med både spejder hilsen og 
hælklap

Jeg tror også, de unge mennesker hyggede sig 
- i hvert fald var mine to eksemplarer meget 
tilfredse med dagen - til trods for, at det var no-
get mor og far havde bestemt ville være godt 
for os alle sammen. De har fået en lille verden, 
hvor tourette er helt normalt, og et glimt af, at 
de ikke er de eneste med deres udfordringer.

Vi glæder os til næste møde, som finder sted i 
Mejrup, ved Holstebro om ca. 1/2 år. 

Vi ses og tak for denne gang!
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Fredag:

Alle mand ankommet og indlogeret   i 
hytterne på Treldenæs Camping. 

Denne gang var vi en flok på 14 per-
soner, den ene kom dog først lørdag 

pga. sygdom. 

Efter et godt måltid mad, går vi alle over i vores 
fælleslokale, som vi har til rådighed hele week-
enden.  Vi starter med en runde af  ”hvad har 
du på hjertet eller siden sidst”. Alle er glade 
for at være samlet igen. Her bliver fortalt lidt 
af hvert om hvad man har oplevet siden sidst 
omkring touretten.

Der bliver oplyst om at hvis man får Benzodia-
zepiner (anxiolytika), så kan det give proble-
mer i forhold til kørekort. 

En anden fortæller at man ved at kontakte sin 
læge, kan få vederlagsfri fysioterapi og botox-
behandlinger pga tics, hvis man i forvejen har 
minimum 1 hjælpemiddel, som f.eks. en kæ-
dedyne. Hvis man ikke har et hjælpemiddel, så 
kan man få gratis gruppetræning.

Lørdag:
Efter morgenmaden tager de fleste af os en tur 
ind til Fredericia by og ”oser” og går en tur på 
Irsk pub og får en enkelt øl, inden turen igen 

går tilbage til campingpladsen, hvor vi skal 
have frokost og efterfølgende foredrag  med 
Torben Dalvad, som fortæller om mestrings-
strategier.

Mestringsstrategier bruges af alle. 

Der er 3 hovedtyper:
• Problem mestring
• Emotions (følelse) fokuseret mestring
• Undgående mestring

Og der er 3 valg, som man kan bruge i forhold 
til mestringsstrategierne.:

• Det ene valg er undgåelse - man  syge-
melder sig

• Det andet valg er udholdelse – man 
begynder at drikke, selvmedicinere sig, 
eller man bruger euforiserende stoffer

• Det tredje valg er det opgaveløsende – 
man tager en snak med chefen

Der er ingen tvivl om, at man kommer længst 
med det tredje valg, men nogle gange kræver 
det også en del selverkendelse og mod at nå 
dertil.

Mestring og problemadfærd kan/er et problem 
når mestrings-strategien er en aggression, da 
det er et problem for omgivelserne. 

Aggressivitet har manglende sociale og kogni-
tive færdigheder.

Aggression er ikke en følelse, men en adfærd 
og en strategi, som man har lært fra:

• Hjemmet – i familien, mor & fars adfærd 
i den givne situation

• Skole / institution – svigt, straf, mobning
• Medierne – video, computerspil, inter-

net (f.eks. Facebook)
• På gaden – jævnaldrende, grupper

Aggression kan komme til udtryk på forskel-
lige måder:

• Verbalt –  sprogbrug , det skriftlige som 
f.eks. på Facebook.

• Indirekte – mobning
• Socialt – bagtalelse
• Fysisk aggression – slå til ting, hærværk, 

vold

Vrede er et forsvar – aggressivitet er et angreb
Dæmp din adfærd ved at:

• Stoppe op
• Tage en dyb vejrtrækning
• Gå væk
• Tænk positivt

Fortsætter man med at være aggressiv kan man 
miste venner, kæreste og man får et dårligt ry.

Søndag:

Evaluering:
Alle er enige om at det har været en rigtig god 
weekend, hvor man har et frirum, hvor ingen 
griner af en og der er en forståelse for det som 
man oplever med tourette – en forståelse som 
man ikke møder andre steder.

En bor på Grønland og har derfor ikke mulig-
hed for at deltage hver gang, men vil komme 
så ofte det kan lade sig gøre. En flybillet tur/
retur til Grønland (Nuuk) koster minimum kr. 
7.000,-.

Oplæg med Torben Dalvad var godt, men der 
gives udtryk for at det er nok at man har op-
læg/foredrag hver anden gang, og hver anden 
gang laver man noget socialt. Næste gang afta-
les der derfor at vi prøver med bowling i stedet 
for oplægsholder. Så må vi drøfte næste gang 
om det er noget vi skal gøre frem-adrettet, da 
vi så også kan spille paint ball eller noget andet 
fælles.

Der bliver opfordret til at vi skal have en ord-
styrer, hvilket Heidi, som også er referent bli-
ver udvalgt til.

Tak for denne gang og ”tillykke” med Tourette!

Næste Voksen Tourette-træf er 9. – 11. Sep-
tember 2016.

Fredag:

Alle 14 mand/kvinde ankommet og 
indlogeret i hytterne på Treldenæs 
Camping. 

Efter et godt måltid mad, går vi alle 
over i vores nye fælleslokale, som vi har til 
rådighed hele weekenden.  Vi starter med en 
runde af  ”hvad har du på hjertet eller siden 
sidst”. 

Alle er glade for at være samlet igen.  En enkelt 
fortæller at man kan få Botox behandling for 
nakkesmerter forårsaget af Tourette, men el-
lers tales der om stort og småt, og hvad man 
lige føler for siden sidst. 

Efter vi har haft vores runde, så fortsætter re-
sten af aftenen med hyggesnak.

Lørdag:
Efter morgenmaden 
tager de fleste af os en 
tur ind til Fredericia by 
og ”oser” og går en tur 
på Irsk pub og får en 
enkelt øl, inden turen 
går tilbage til camping-
pladsen, hvor en læk-
ker frokost venter os. 

Efter frokost tager vi 
alle ind til Fredericia 
Idrætscenter, hvor vi 
har 1 times bowling 
inkl. 2 øl/vand.  

Vi fordeler os i 3 hold, 

bestående af et kvindehold og 2 herrehold. Da 
bowling er overstået venter vi spændt på at få 
printet resultater ud. Kvindeholdet havde den 
bedste score med 656 point, og herreholdene 
havde pointscore på henholdsvis 522 point og 
514 point.

Vel hjemme igen på campingpladsen, er der 
nogle som trænger til et hvil, nogle trænger 
bare til at slappe af i vores fælles lokale, og 
andre tager en tur til Troldehuset og vandet, 
hvor vi overnattede for en del år siden. 

Efter en lækker aftensmad, går vi alle i fælles 
lokalet og hygge snakker og får lidt at drikke.

Søndag:

Evaluering:
Alle er enige om at det har været en rigtig god 

weekend,  ja sågar en af de bedste vi har haft. 
Det har været en rigtig god idé med bowling, 
da man her får masser af tid til at snakke og 
lære hinanden at kende på en anden måde,  
fremfor altid at have foredrag. Man får talt 
mere på tværs af hinanden.

Hyggeligt at være sammen med en masse dej-
lige mennesker, som man kan tale med om alt 
muligt, både seriøse ting, men også have det 
sjovt sammen. 

Vi aftaler at vi fremover vil fortsætte med fore-
drag, men at der også skal være plads til bow-
ling eller lignende hver 2-3 gang.

Slutord for denne gang ”Tak fordi I er dem I er, 
bliv ved med det ”!

Næste Voksen Tourette-træf er 5. – 7. Maj 2017

Side 8 Side 9

Voksen Tourette Træf • September 2016
Referat af Heidi Erler

Voksen Tourette Træf • April 2016
Referat af Heidi Erler



Fredag:

Alle mand ankommet og indlogeret   i 
hytterne på Treldenæs Camping. 

Denne gang var vi en flok på 14 per-
soner, den ene kom dog først lørdag 

pga. sygdom. 

Efter et godt måltid mad, går vi alle over i vores 
fælleslokale, som vi har til rådighed hele week-
enden.  Vi starter med en runde af  ”hvad har 
du på hjertet eller siden sidst”. Alle er glade 
for at være samlet igen. Her bliver fortalt lidt 
af hvert om hvad man har oplevet siden sidst 
omkring touretten.

Der bliver oplyst om at hvis man får Benzodia-
zepiner (anxiolytika), så kan det give proble-
mer i forhold til kørekort. 

En anden fortæller at man ved at kontakte sin 
læge, kan få vederlagsfri fysioterapi og botox-
behandlinger pga tics, hvis man i forvejen har 
minimum 1 hjælpemiddel, som f.eks. en kæ-
dedyne. Hvis man ikke har et hjælpemiddel, så 
kan man få gratis gruppetræning.

Lørdag:
Efter morgenmaden tager de fleste af os en tur 
ind til Fredericia by og ”oser” og går en tur på 
Irsk pub og får en enkelt øl, inden turen igen 

går tilbage til campingpladsen, hvor vi skal 
have frokost og efterfølgende foredrag  med 
Torben Dalvad, som fortæller om mestrings-
strategier.

Mestringsstrategier bruges af alle. 

Der er 3 hovedtyper:
• Problem mestring
• Emotions (følelse) fokuseret mestring
• Undgående mestring

Og der er 3 valg, som man kan bruge i forhold 
til mestringsstrategierne.:

• Det ene valg er undgåelse - man  syge-
melder sig

• Det andet valg er udholdelse – man 
begynder at drikke, selvmedicinere sig, 
eller man bruger euforiserende stoffer

• Det tredje valg er det opgaveløsende – 
man tager en snak med chefen

Der er ingen tvivl om, at man kommer længst 
med det tredje valg, men nogle gange kræver 
det også en del selverkendelse og mod at nå 
dertil.

Mestring og problemadfærd kan/er et problem 
når mestrings-strategien er en aggression, da 
det er et problem for omgivelserne. 

Aggressivitet har manglende sociale og kogni-
tive færdigheder.

Aggression er ikke en følelse, men en adfærd 
og en strategi, som man har lært fra:

• Hjemmet – i familien, mor & fars adfærd 
i den givne situation

• Skole / institution – svigt, straf, mobning
• Medierne – video, computerspil, inter-

net (f.eks. Facebook)
• På gaden – jævnaldrende, grupper

Aggression kan komme til udtryk på forskel-
lige måder:

• Verbalt –  sprogbrug , det skriftlige som 
f.eks. på Facebook.

• Indirekte – mobning
• Socialt – bagtalelse
• Fysisk aggression – slå til ting, hærværk, 

vold

Vrede er et forsvar – aggressivitet er et angreb
Dæmp din adfærd ved at:

• Stoppe op
• Tage en dyb vejrtrækning
• Gå væk
• Tænk positivt

Fortsætter man med at være aggressiv kan man 
miste venner, kæreste og man får et dårligt ry.

Søndag:

Evaluering:
Alle er enige om at det har været en rigtig god 
weekend, hvor man har et frirum, hvor ingen 
griner af en og der er en forståelse for det som 
man oplever med tourette – en forståelse som 
man ikke møder andre steder.

En bor på Grønland og har derfor ikke mulig-
hed for at deltage hver gang, men vil komme 
så ofte det kan lade sig gøre. En flybillet tur/
retur til Grønland (Nuuk) koster minimum kr. 
7.000,-.

Oplæg med Torben Dalvad var godt, men der 
gives udtryk for at det er nok at man har op-
læg/foredrag hver anden gang, og hver anden 
gang laver man noget socialt. Næste gang afta-
les der derfor at vi prøver med bowling i stedet 
for oplægsholder. Så må vi drøfte næste gang 
om det er noget vi skal gøre frem-adrettet, da 
vi så også kan spille paint ball eller noget andet 
fælles.

Der bliver opfordret til at vi skal have en ord-
styrer, hvilket Heidi, som også er referent bli-
ver udvalgt til.

Tak for denne gang og ”tillykke” med Tourette!

Næste Voksen Tourette-træf er 9. – 11. Sep-
tember 2016.

Fredag:

Alle 14 mand/kvinde ankommet og 
indlogeret i hytterne på Treldenæs 
Camping. 

Efter et godt måltid mad, går vi alle 
over i vores nye fælleslokale, som vi har til 
rådighed hele weekenden.  Vi starter med en 
runde af  ”hvad har du på hjertet eller siden 
sidst”. 

Alle er glade for at være samlet igen.  En enkelt 
fortæller at man kan få Botox behandling for 
nakkesmerter forårsaget af Tourette, men el-
lers tales der om stort og småt, og hvad man 
lige føler for siden sidst. 

Efter vi har haft vores runde, så fortsætter re-
sten af aftenen med hyggesnak.

Lørdag:
Efter morgenmaden 
tager de fleste af os en 
tur ind til Fredericia by 
og ”oser” og går en tur 
på Irsk pub og får en 
enkelt øl, inden turen 
går tilbage til camping-
pladsen, hvor en læk-
ker frokost venter os. 

Efter frokost tager vi 
alle ind til Fredericia 
Idrætscenter, hvor vi 
har 1 times bowling 
inkl. 2 øl/vand.  

Vi fordeler os i 3 hold, 

bestående af et kvindehold og 2 herrehold. Da 
bowling er overstået venter vi spændt på at få 
printet resultater ud. Kvindeholdet havde den 
bedste score med 656 point, og herreholdene 
havde pointscore på henholdsvis 522 point og 
514 point.

Vel hjemme igen på campingpladsen, er der 
nogle som trænger til et hvil, nogle trænger 
bare til at slappe af i vores fælles lokale, og 
andre tager en tur til Troldehuset og vandet, 
hvor vi overnattede for en del år siden. 

Efter en lækker aftensmad, går vi alle i fælles 
lokalet og hygge snakker og får lidt at drikke.

Søndag:

Evaluering:
Alle er enige om at det har været en rigtig god 

weekend,  ja sågar en af de bedste vi har haft. 
Det har været en rigtig god idé med bowling, 
da man her får masser af tid til at snakke og 
lære hinanden at kende på en anden måde,  
fremfor altid at have foredrag. Man får talt 
mere på tværs af hinanden.

Hyggeligt at være sammen med en masse dej-
lige mennesker, som man kan tale med om alt 
muligt, både seriøse ting, men også have det 
sjovt sammen. 

Vi aftaler at vi fremover vil fortsætte med fore-
drag, men at der også skal være plads til bow-
ling eller lignende hver 2-3 gang.

Slutord for denne gang ”Tak fordi I er dem I er, 
bliv ved med det ”!

Næste Voksen Tourette-træf er 5. – 7. Maj 2017

Side 8 Side 9

Voksen Tourette Træf • September 2016
Referat af Heidi Erler

Voksen Tourette Træf • April 2016
Referat af Heidi Erler
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Drengen med 
Tourette

En Solstråle 
historie

”Så har i frikvarter” sagde Inger til 5. b efter at have talt uaf-
brudt om gamle danske digte i 1 time. 5. b var en klasse 
som så mange andre klasser i folkeskolen, der var drenge 
og så var der pigerne, stadig adskilt efter køn. Holger gik i 

5.b. Holger var ligesom alle andre drenge i hans klasse, vild med 
biler og fart. Dog var han ikke helt som de andre, da han i 4 klasse 
blev tildelt sygdommen Tourette. Hans første tanke var, om det 
var en slags frugt, som man fik fra Afrika, da han lige havde været 
der med sin far. Efter Holgers læge havde forklaret ham det nær-
mede, gik det dog op for ham.

Tourette havde lægen sagt til ham. Det ord havde Holger gået og 
tænkt over i lang tid, faktisk i hele 2 uger. Han havde faktisk al-
drig lagt mærke til sygdommen før, men det havde hans forældre 
og klassekammerater. Selvfølgelig havde han oplevet, at han tit 
fægtede med armene eller blinkede meget, men han havde ikke 
troet, der var noget i vejen med det. Holger var ret bange for at 
fortælle det til de andre drenge, for han ville ikke have, de skulle 
lave sjov af ham eller drille ham. Så Holger gik med det tæt inde til 
kroppen, men trangen til at fortælle blev hele tiden større.

Hvordan skulle han sige det til dem? Skulle han bare stille sig op 
foran hele klassen? Skulle han sige det til sin lærer, eller skulle han 
bare lade være med at sige det? Nej, han måtte sige det, ellers ville 
det æde ham op inde fra. Så en dag før dansk med Inger startede, 
havde Holger sine forældre med i skole, og han forklarede klas-
sen om sin ”Sygdom”. Han troede først, at alle ville grine ad ham, 
men han tog helt fejl. Alle drengene syntes, det var utroligt sejt af 
ham. Holger følte sig helt glad inden i, han var så glad for endelig 
at komme af med sin ”byrde”. 

Nu går Holger i 9 klasse, og han har stadig lidt Tourette, men Hol-
ger og de andre er stadig sammen også efter skole. 

Selvom folk måske stadig laver lidt sjov med det, er det dog kun 
kærligt ment. Holger kommer også på afdelingen for Tourette 
ramte børn/teenagere på Herlev hospital, hvor han sammen med 
en masse andre snakker om deres fælles tilstand. 

Holgers råd til andre med Tourette er, at de bare skal komme ud 
med det, selvom det kan være skræmmende i starten. 

Det hjalp Holger til at se på sin ”sygdom” som et værktøj til at 
hjælpe andre - i stedet for en lidelse.

Skrevet af: 

Oliver Vølund

1.G på HF

Lever med Tourette

For cirka 2 år siden fik vores søn Thomas første gang (på i dag 
12 år) konstateret Tourette - hos øre, næse og halslægen. 
Hvad vi troede var polypper, skulle vise sig at være en Tic.

Som dagene gik fik vores søn flere lyd tic’s, og livskvaliteten 
var nedadgående. Vi kunne ikke spise aftensmad sammen 

som familie, da Thomas ikke kunne holde lyden af sidemandens vejr-
trækning ud, uden det udløste tic’s. Pludseligt måtte vi ikke kramme 
ham, eller røre ham på huden, eksempelvis holde hånd. Vi måtte ikke 
længere sige ord som ”ja”, ”jer”, ”hjerte”, s-lyde og k-lyde, uden det 
udløste tic’s, og han i raseri og fortvivlelse måtte løbe ind og forskanse 
sig på sit værelse - for blot at kunne holde ud at være til.

Lektier kunne vi glemme alt om at få lavet, da han var totalt tappet for 
energi efter endt skoledag.

Hans tic’s viste sig som ekkoli, hvor han gentog ordene som vi lige 
havde sagt.  I skolen begyndte han ligeledes at få tic’s, når der blev 
hvisket. Desuden gryntede han, så han af læreren blev bedt om at gå 
ud og pudse næse. 

Vi opsøgte Ingrid Sindøe. Meget befriende at få sat ord på lidelsen 
Tourette, få mere viden, samt få redskaber til ”afvænning” af Tic’s.

Desværre havde Thomas ingen held med de forskellige øvelser der blev 
iværksat til at regulere tic’s. Derfor blev han anbefalet medicinering 
med Stratera, som skulle give ham medvind til at stoppe tic’s. Heller 
ikke dette hjalp efter hensigten.

Grundet vores åbenhed om Thomas’ udfordringer, fik jeg løbende 
mange gode råd fra forældre, som også havde problemer som at være 
”sensitiv”, ADHD, OCD, angst eller autisme. Forældre jeg mødte på min 
vej, primært via mit arbejde.

Først anskaffede vi en kugledyne som skulle vise sig, at hjælpe Thomas 
med at sove igennem, og ifølge ham holdt den mareridtene væk.

Dernæst fik jeg kendskab til bogen ”Kost og ADHD” af Karin Nørgaard, 
hvori kosten siges at have stor betydning for adfærd.

Jeg blev ledt videre til bogen ”Tarme med charme”, som kæder tarmens 
sundhed sammen med hele kroppens sundhedstilstand - også neuro-
logiske lidelser.

Sidst men ikke mindst blev jeg ledt frem til bogen, ”Hjernens nye liv”, 
skrevet af neurolog David Perlmutter. Den udkom på dansk omkring 
januar 2016.  Da bogen udkom, og jeg læste den i februar, gik det på 
samme tidspunkt rigtig skidt for Thomas.

Læs om, hvad metoderne fra bøgerne betød for familien Riis og Tho-
mas’ forløb med alternativ behandling af Tourette på www.tourette.
dk under Artikler.

Mange venlige hilsener
Malene Thorgils Riis
Hørsholm

Nyt fra Sjældne Diagnoser
Af kasserer Kjeld Christensen

Spørg socialrådgiveren og 
få evt. en NAVIGATOR
Sjældne Diagnoser har funktionen HELP-LINE 
(tlf. 33 14 00 10), som rådgiver om alle de 
spørgsmål, der dukker op i en families hverdag 
med en diagnose. Specielt er der tilknyttet en 
erfaren socialrådgiver, som kan træffes tirsdag 
kl 10 -14 og onsdag kl 12 - 20, som kan rådgive 
personer og familier om sociallovgivningen. 
Rådgivningen er gratis og har den fordel, at 
den sker helt ud fra borgerens side, mens den 
kommunale socialrådgiver også skal varetage 
kommunens interesser. 

Et alternativ er DUKH (www.dukh.dk), som er 
en selvejende og uvildig konsulenttjeneste un-
der børne- og socialministeriet. Den er gratis, 
men uden beslutnings-kompetence. Altså ikke 
en klagemyndighed. 

VISO (www.socialstyrelsen/viso.dk), rådgiver 
giver først og fremmest offentlige myndighe-
der om generelle regler og principper i en-
keltsager, som derefter kan danne grundlag 
i lignende situationer. VISO kan også vejlede 
enkeltpersoner om valg af behandling og støt-
teforanstaltninger. 

En anden vigtig støttefunktion under Sjældne 
Diagnoser er NAVIGATORERNE, som er erfarne 
foreningsfolk, der stiller deres erfaring til rå-
dighed for familier, som oplever at være kørt 
fast i systemerne; det være sig sygdomsbe-
handling, undervisning eller socialforvaltning. 
Navigatorerne har ikke autoritet til at bestem-
me eller bevilge, men kan ved at bistå de ”fast-
kørte” med at få klarhed over deres situation 
og måske derved hjælpe til med at opnå bedre 
samspil med den pågældende myndighed.  I 
enkelte tilfælde kan en navigator påtage sig at 

medvirke som bisidder ved møder med myn-
dighederne. Det er gratis.

Hvad gør Sjældne Diagnoser 
ellers?
Dansk Tourette forening indgår i paraplyor-
ganisationen Sjældne Diagnoser, som består 
af 52 foreninger for sjældne borgere – pårø-
rende og patienter med sjældne sygdomme og 
handicap. Både med hensyn til handicappets 
karakter og deres betydning for personer og 
familier meget forskellige, hvilket også gæl-
der foreningernes størrelse. Fælles for alle er 
problemet med at skaffe forståelse for særlige 
behov ved mødet med andre grupper i sam-
fundet, herunder ikke mindst hos behandlere, 
undervisere, arbejdsmarked og socialforvalt-
ninger. Sjældne Diagnoser arbejder på tværs 
af diagnoserne for at varetage interesserne 

og forbedre vilkårene for alle sjældne borgere 
i Danmark og anerkendes som forhandlings-
partner for disse  I alt ca. 370 diagnoser er re-
præsenteret i arbejdet.

På et overordnet plan har dette udmøntedes 
i deltagelsen i arbejdet med gennemgribende 
revision af Den Nationale Specialeplan, som 
udpeger de afdelinger, der har status som 
lands- eller landsdelsspeciale inden for alle 
sygdomme, herunder Tourettes Syndrom. Of-
fentliggørelsen er berammet til Foråret 2017. 
Specialeplanen vil derefter kunne findes på 
Internet. 

Se mere på www.sjaeldnediagnoser.dk.  
Måske har de andre tilbud og aktiviteter, du 
kan have nytte af.

Kjeld Christensen
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Kjeld Christensen



Side 12

Max fortæller om Tourette

I dette lille  hæfte kan I møde Max – en dreng der har Tourette 
syndrom.

Max fortæller om, hvordan det er at have Tourette syndrom 
set med hans øjne. Bogen kan hjælpe både børn og voksne til 
bedre at forstå de udfordringer, der følger, når man har denne 
diagnose.

Du kan læse om bogen og evt. købe den for 149 kr. ved at gå ind 
på www.tourette.dk under ”Materialer”. Her er der et link, som 
kan bruges til bestillingen.

Mødekalender 2017
De faste arrangementer:
Familieweekender 
 Kalundborg: 6.-7. maj
 Fredericia:  9.-10. september
 Læs mere på www.tourette.dk
Ungdomstræf
 Læs mere på www.ungmedtourette.dk
Voksentræf
            læs mere på www.tourettesyndrom.dk                                
Midt-/Nordgruppen
 Læs mere på www.tourette.dk                                                     

Foreningen er opdelt i:
Familiegruppen: Børn og unge til og med 15 år, 
Ungdomsgruppen: Unge fra 15 til 30 år 
Voksengruppen: Over 30 år
Familiegruppen bliver inviteret til to weekender 
om året. Formålet er, at familierne mødes, ud-
veksler erfaringer, og at børnene får venner (må-
ske de første).

Anton på 8 år troede den første 
gang, vi deltog i en Familieweek-
end, at han var den eneste 
med Tourette, men weekenden 
gjorde, at han - i hvert fald i sin 
klasse -har kunnet sige noget 
om Tourette, uden at han følte 
det pinligt eller ikke ville. 

Hele den identitet, der ligger i, 
at man kan være normal og have 
Tourette, blev styrket. 

Efter en familieweekend!

Husk
At der er frit sygehusvalg. I kan der-
for frit vælge mellem de to Tourette 
klinikker: 

Børne- og unge Ambulatoriet Risskov, 
Jylland eller Herlev, Sjælland.

Voksengruppen.
Poul Erik Koch har gennem 
mange år gjort et stort stykke ar-
bejde i voksengruppen, som han 
var med til at starte sammen med 
Uffe Richter. 

Nu ønsker Poul Erik at trække sig 
tilbage fra arbejdet. Men han kan 
jo altid komme til Treldenæs og 

se, hvordan det går.  Tak til Poul Erik for din altid trofaste 
hjælp.

Ungdomsgruppen.
Karina Thiesen har betydet 
meget for gruppen. Du var med 
til at starte den sammen med 
bl.a. Mark. Og du har lagt meget 
arbejde i at holde den i gang.

Jeg husker stadig linket fra du var 
i dr.dk/tværs i marts 2013, titel: 
Tourette handler ikke om at sige 

pik og patter. Ligesom når du var i TV, altid veltalende.

Samtidig har du taget en fin universitetsuddannelse.

Jeg forstår godt, at du ikke mere har tid til ungdomsarbej-
det. Tak Karina for din indsats.


