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iden sidst er der sket en del nyt.
Vi har fået ny hjemmeside. Gå ind på tourette.dk og
se den, hvis I syntes der mangler noget, er der noget
I vil have tilføjet, så send en mail og fortæl mig det. Vi
hører altid meget gerne fra medlemmerne.

Kasserer
Kjeld Christensen, Morelgården 21,
2620 Albertslund. Tlf.: 4396 5709
Mobil: 2964 8981
Bestyrelsesmedlemmer:
Astrid Søe Næstformand
Wibrandtsvej 33				
2300 Kbh. S				
Mobil: 6013 3060

Siden sidst

Som noget helt nyt - er det nu
muligt at betale med MobilPay på
nr. 17204
På hjemmesiden kan I også læse
om kommende møder og weekends. Og det er nu muligt at tilmelde sig på hjememsiden.

Karen Marie Abildskov
Ferskenvej 16
8920 Randers NV

14. januar havde vi et velbesøgt
medlemsmøde i Glostrup. Det var
Judy Grejsen, der talte om Touretteklinikken Herlev. Emnet var ticskontrol, det blev af flere oplevet
som et udbytterigt kursus. Der var mange nye, som fik rigtig meget ud af det.

Mia Aarup, Hybenvej 9, 			
2605 Brøndby

Alexander Duncan på 24 år, fortalte om, hvordan hans skolegang
med skiftende skoler endte godt, og hvordan han har det i dag.

Mark Lindberg
Sønderholmvej 3, Fole, 6510 Gram

Dejligt med de dygtige Tourette unge, der har lyst til at stå frem
og fortælle, gerne vil være rollemodeller og hjælpe foreningen.

Elin Moland				
Søvej 18, Vestbirk			
8752 Østbirk
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

Dette møde vil vi gentage efter sommerferien.
Vi vil gerne holde flere af den slags møder. Gerne på Fyn eller i
Jylland, det kræver bare, at der er nogle lokale, der vil tage initiativet, derefter vil bestyrelsen naturligvis hjælpe.
Tænk over det, skriv til mig, hvis I har lyst, eller hvis der er spørgsmål.

Vi vil altid gerne gøre det så godt som muligt, derfor sender
vi et spørgeskema til jeres mail. Jeg får normalt en del mails
retur. Derfor, hvis der ikke kommer et spørgeskema i mailVoksengruppen 				
boxen senest 1. april, så send mig en mail.
Heidi Erler
Om Sjældne Diagnoser - SD som er omtalt på side 11:
Virup Skovvej 163, 8530 Hjortshøj
De har oprettet noget virkeligt godt, nemlig Helpline, der giver
Intern revisor
Information, støtte og rådgivning.
Frank Minck, Randvolden 46,
2730 Herlev
Se åbningstider på helpline@sjældnediagnoser.dk. Der sidder
en socialrådgiver der kender til lovgivningen. Jeg er Tourette
Ekstern Revisor
Beierholm, Statsautoriserede revisorer
Syndrom rådgiver, men ikke fagperson på lovgivningen. Jeg kan
give gode råd ud fra min erfaring med de forskellige problemer,
Ungdomsgruppen:				
Tourette syndrom kan give. Det gør jeg flere gange om ugen.
e-mail: leder@ungmedtourette.dk		
Læs om arrangementer på:		
Jeg har henvist en del til Helpline, men ikke fået tilbagemeldinwww.ungmedtourette.dk
ger, det betyder normalt, at de har fået hjælp.
Voksen Tourette Gruppen:
Venlig hilsen
e-mail: kontakt@tourettesyndrom.dk		
Læs om arrangementer på:			
Kirsten Kristensen
www.tourettesyndrom.dk
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Terapeutisk behandling af
kroniske tics hos børn og unge

Af Martin Kærgaard & Judith Nissen, Tourette Ambulatoriet, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Risskov

N

y dansk behandlingsmanual
med fokus på terapeutisk behandling af kroniske tics hos
børn og unge udkommer på
Akademisk Forlag april 2018.
Behandlingsmanualen kombinerer træningen i de to gængse terapiretninger: Habit
Reversal Training (HRT) og Eksponering
Respons Hindring (ERP). Behandlingen
beskrives både som en individuel behandling samt behandling i gruppesammenhæng. Ligeledes beskrives forældrerollen
detaljeret.
Manualen udkommer som en terapeutmanual, der skal anvendes i kombination
med en arbejdsbog for børnene og de
unge.

Hovedparten af børnene og de unge beskrev ved afslutningen af terapien, at de
nu oplevede en bedre kontrol over deres
tics symptomer samt følte sig langt mindre
belastet af symptomerne. Flere sagde, at
selvom de stadig kunne opleve tics, havde
disse tics langt mindre betydning for dem
Behandlingsmanualen bygger på et netop end tidligere. Resultaterne af undersøgelafsluttet klinisk studie, der er blevet gen- sen vil blive beskrevet i internationale tidsnemført ved Tourette Ambulatoriet, Børne skrifter i 2018.
og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov. Med udgangspunkt i behandlingsmanuaDet kliniske studie undersøgte behand- len underviser Judith Nissen professionellingseffekten ved individuel behandling i le i HRT/ERP behandling ved Kognitiv Tefht gruppebehandling. Overordnet kunne rapi Center (KTC) Aarhus September 2018
vi i studiet vise en betydelig reduktion af (LINK: http://www.kognitiv.dk). På sigt vil
tics sværhedsgrad og tics hyppighed.
Behandlingsmanualen er unikt, da det er
den første tics behandlingsmanual, der
bygger på danske børn og unge med kroniske tics samt træner i begge metoder og
giver mulighed for både en individuel tilgang og behandling i gruppe.

der være mulighed for supervision af behandlingsforløbene. Det er ønsket at udbrede og styrke kendskabet til behandling
af kroniske tics, således at langt flere børn
og unge kan få tilbud om og gavn af en
tidligere indsats. En større viden om tics lidelsen samt konkret træning i at håndtere
tics symptomerne har stor betydning for
børnenes dagligdag, udvikling og samlede
trivsel.
Vi vil gerne sige børn og unge samt deres
forældre en stor tak for deres deltagelse
og engagement i det kliniske studie. Jeres
indsats er grundlaget for, at behandlingsmanualen nu er en realitet.

Bemærk, at oplysninger om kontingentbetaling
m.v. findes i særskilt papir i kuverten
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”.
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Børn og unge med eksplosiv adfærd
Af Gry Bastiansen, forfatter og underviser

R

åb, skrig, slag og en ustyrlig vrede er
en del af mange børn og unges hverdag og noget der præger dagligdagen
i mange familier. Den eksplosive adfærd kan dræne alle, trods de bedste intentioner om at gøre det godt og tilstræbe at gøre
det rigtige.
Jeg har i gennem de sidste 15 år arbejdet med
børn og unge med eksplosiv adfærd i skoler,
daginstitutioner og familier. Som mor til en
datter med tourette har jeg også oplevet vreden helt tæt på. Jeg oplever en tendens til at
mange voksne er vredesforskrækket og ser en
eksplosiv adfærd som forkert og unaturlig. Det
er den bestemt ikke. Den er en helt naturlig
del af følelsesregisteret. Det kan få alvorlige
konsekvenser for et barn og dets omgivelser
at reagere med voldsom vrede, men vi må ikke
gøre disse børn og unge forkerte. Det oplever
jeg desværre ofte, at vi kommer til, fordi vi fokuserer så meget på den negative adfærd og
glemmer at børns adfærd ofte er en reaktion
på noget andet. Måske kan de ikke overskue
hverdagen, de er stressede, de føler sig forkerte, mangler søvn eller spiser forkert; der kan
være mange årsager.
Vreden kan let komme til at overskygge alt,
fordi den kan være farlig for barnet selv og
omgivelserne. Så er det automatisk vreden vi
kommer til at fokusere på, fordi det er vreden,
der hindrer de voksne i at se de problematikker, der ligger bag.
Det er her mange forældre kan opleve samarbejdet med skole/daginstitution problematisk,
fordi det er den eksplosive adfærd der fokuseres på og ikke de bagvedlæggende problematikker.
For at forstå noget mere om vreden og de mekanismer, der følger med, vil jeg kort beskrive
noget af det der sker i vores ældste del af hjernen, den vi kalder krybdyrhjernen.

1-2-3 - altid
Krybdyrhjernen har flere mønstre, som skal
hjælpe os med at overleve. Et af disse mønstre kan vi kalde for ”1, 2, 3 - altid”. Vi laver en
konklusion: Når vi har erfaret, at noget sker 3
gange, så er det altid sådan! Når dette mønster
bliver brugt i en moderne kultur, kan vi meget
nemt lave negative billeder af os selv og andre.
Børn med eksplosiv adfærd oplever ofte, at de
bliver uretfærdigt behandlet. ”Du er altid efter
mig” eller ”Jeg kan aldrig gøre noget rigtigt”.
Måske er det ord, de har hørt voksne anvende,
for uden vi tænker over det, kan vi komme til

tackle. Når vi har med de eksplosive børn at
gøre, vil det være den først nedenstående beskrivelse, at gå i kamp de vil anvende.

1. Vi kan vælge at gå i kamp
Hvis vi oplever en urimelig person, eller hvis
vi ser andre blive behandlet uretfærdigt, så
kan vores reaktion være at gå i kamp. Det kan
også være når vi i forskellige situationer får en
følelse af at blive gjort til grin, opleve nederlag eller angstprægede situationer. Vi vil ikke
finde os i det, vi tager til genmæle og vi gør
det prompte. En voldsom diskussion er i gang.
Når vi vælger at kæmpe, er der flere metoder
vi kan bruge. Hos de eksplosive børn kan vi
opleve, at de begynder at diskutere voldsomt
nogle gange med meget grimme ord. Kampen
kan også være fysisk, hvor barnet springer på
den person som han/hun føler sig truet af, eller på personer i nærheden, og/eller ødelæggelser af genstande og inventar.
at anvende altid og aldrig, når vi blive vrede
og synes, at nu er det nok. Har et barn eksempelvis drillet 3 gange, så er det nok også ham,
der driller den fjerde og femte gang! Og så understreger vi lige ved at sige ” Hvorfor skal du
altid drille?”.
Hvis man ofte anvender generaliserende ord
som altid og aldrig vil det typisk være udtryk
for, at en dårlig oplevelse bliver opfattet som
noget permanent og ikke som noget midlertidigt. Dette skaber tanker hos barnet om, at
jeg bliver altid vred, jeg kan aldrig finde ud af
det og det vil afstedkomme negative følelser.
Børn bruger også 1,2,3 - altid i deres erfaringer med de voksne. Derfor kan man opleve, at
de har en oplevelse af altid at få skældud eller
blive drillet, selv om virkeligheden godt kan se
anderledes ud.
Jeg tror, de fleste af os kan genkende det at
have en negativ indstilling og kender også
konsekvenserne, som ofte gør, at situationen
bliver endnu værre og vreden løber af med os,
så alt bliver influeret af vores negative tilstand.
Det får ikke bare negative konsekvenser for os
selv, men går ud over vores omgivelser, som
for eksempel familie, venner, kollegaer og vi
kan i disse situationer have meget svært ved
at se løsninger.

Fight, flight or freeze, krybdyrhjernens overlevelsesstrategier
Vi har tre måder at reagere på, når vi kommer
ud for mennesker, der behandler os urimeligt
eller udfordringer og krav som vi ikke kan
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2. Vi kan vælge at flygte, når

situationen bliver utålelig. Helt bogstaveligt
går vi væk fra den person, der er irriterende.
Hvis man eksempelvis får at vide, at der i løbet
af dagen skal ske noget, som vi bestemt ikke
har lyst til eller noget vi decideret er bange
for, kan vi i forsvar begynde at blive rigtig besværlige og vrangvillige. Det besværlige kan
eksempelvis give sig til udtryk i, at man bliver
negativ, ikke har lyst til at deltage, og begynder at tale højlydt om, at man ikke vil eller har
tid, eller man bliver tvær og indelukket. Man
føler sig truet, og derfor slår krybdyrhjernen
til, man reagerer instinktivt ved mentalt at tage
flugten.
Reptil- eller krybdyrhjernen er et levn fra vores
fjerne fortid, hvor vi måtte stole på instinkterne for at kunne overleve.
Helt bogstaveligt at tage flugt fra personen, er
det vi skal lære de eksplosive børn. Jeg har udviklet en visuel struktur til børn og unge med
eksplosiv adfærd, et såkaldt bombekursus,
hvor barnet og omgivelserne trænes i at arbejde med flugten, når vreden melder sig. Med
tiden rykker denne handling sig fra krybdyrhjernen til at blive en mere bevidst handling
og derved dannes et nyt neuralt netværk med
andre handlemuligheder. Når barnet tager
flugten, kommer de ikke til at skade sig selv
og/eller andre og de kan skabe et rum, hvor de
får ro og bliver i stand til at få kontakt med de
højere lag af hjernen og sætte mere konstruktive tanker i gang.

3. Endelig er der den ultimative måde

, at det er ved at være på tide at trække
sig, frem for et frontalt verbalt eller fysisk
angreb. Det optimale er, at alle samarbejder
om det, men det kan sagtens tages i bidder.
De her børn vokser på kort tid meget, når
de oplever, at de kan gøre noget ved vreden
og at andre tager ansvar, bakker op og anerkender dem for dem de er.

at slippe for faren og den besværlige person på:

At spille død!

Et eksempel kunne være, at hvis man
har lavet en overraskelse for at glæde
en anden. Man er velforberedt og
glæder sig til at overraske den anden
person. I det øjeblik personen modtager den velforberedte overraskelse
kommer den stikmodsatte reaktion
af, hvad man havde forventet. Personen bliver vred og synes man
er ubetænksom. Din hjerne bliver
med ét helt stille, du ved ikke hvad
du skal gøre og vælger at ”dø” og
vente på at situationen går over.

For at komme vreden til livs
skal vi fokusere på det positive

Vrede smitter
Du sidder måske hjemme og hygger dig med
en kop kaffe og en god bog. Dit barn kommer
ind ad døren og smækker den hårdt i. Du kan
høre, at hun er på krigsstien og tænker, at du
hellere lige må minde hende om at tage støvlerne af inden hun går ind i huset. Hun vrisser
surt tilbage: ”Jeg kan sgu da godt selv finde
ud af at tage mine støvler af, som om jeg ikke
plejer det!”. Den tone vil du ikke have, så du
beder hende om at tale pænt og hun svarer:
”At det kan du da selv gøre! Er der ikke noget
mad for jeg er megasulten, den madpakke du
har smurt var totalt klam, du ved da godt jeg
ikke kan lide den rullepølse!” . Du føler dig
angrebet, her sidder du og hygger dig og så
kommer der sådan et surt og utaknemmeligt
barn ind ad døren. Du skulle selvfølgelig lige
have spurgt hende, hvad det dårlige humør
skyldes, du kunne allerede høre det, da hun
smækkede døren.
Jeg har som lærer selv oplevet at blive kaldt
store fede…… af børn. Det opleves som
et overraskelsesangreb og man kan have en
tendens til at ryge helt op i det røde felt og
komme med et verbalt modangreb. Men det
er et barn, der for en kort periode befinder sig
i krybdyrhjernen og fornuftige tanker er ikke
til stede for en stund.
Vreden, den menneskelige gøen, må ikke være
det, der er dominerende i relationen og vi skal
gøre alt hvad vi kan for at undgå at bruge den
sansende og den følende hjerne, når vi oplever en eksplosiv adfærd. Vi skal op i den tænkende hjerne og finde strategier vi kan bruge,
så vi selv og barnet kan komme gennem situationen på den bedst tænkelige måde.

Og hvad kan man så gøre
ved den vrede?
Der findes mange gode metoder og terapiformer, som kan hjælpe her.
Jeg har udviklet en visuel struktur, hvor børn
og voksne lærer at tackle den eksplosive adfærd, en metode, der kan bruges af alle. Jeg
har været tovholder på flere hundrede forløb
og langt de fleste komme af med den eksplosive adfærd eller den reduceres. Når dette
sker, kan der blive mere ro til at arbejde med
de bagvedliggende problematikker. I min bog
”Børn med eksplosiv adfærd” beskriver jeg,
hvordan dette kan gøres.
I forløbet opererer jeg med begrebet bomber og tændstikker. Du kan have en temperamentsbombe. Det vil sige, at du let bliver
vred. Tændstikker er dem, der godt kan lide
at se fyrværkeri, så de driller dem med temperamentsbomber, fordi det ser sjovt ud.
Jeg oplever meget mobning, der bliver til via
denne mekanisme, men også at det er enkelt
at stoppe, når det koges ned til en forholdsvis
enkel forklaring, der rummer nye handlemuligheder. Jeg har mange gode eksempler på, at
børn har givet de voksne et godt råd til, hvad
de skal gøre, for ikke at sætte ild i lunten på
temperamentsbomben.
Selve forløbet er beskrevet i form af en tegning i 9 trin. (Man kan se denne tegning på
Tourette.dk) Her lærer barnet at gå for sig selv,
når vredesudbruddet kommer og der indgås
aftaler med omgivelserne om, hvor barnet går
hen og hvordan han kommer tilbage til fællesskabet igen. Barnet lærer at mærke de fysiske
signaler kroppen udsender, det er et tegn på
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Det lyder måske lidt letkøbt, men det virker!
Hvis man har den følelse af ikke at være god,
vil der komme en reaktion, som fx kan være
vrede. Derfor er det enormt vigtigt, at disse
børn bliver anerkendt som dem de er, så de får
noget selvværd. Jeg har gode erfaringer med
at anvende Martin Seligmans 24 personlige
styrker til dette arbejde.
Vi indeholder alle samtlige 24 styrker – de bor
i os og ifølge Seligman er fem af de 24 vore
topstyrker eller nøglestyrker, som jeg benævner dem. Disse nøglestyrker er grundlagt i
os fra fødslen og vi kan altså ikke selv vælge
på hylderne. Ligesom din personlighed ikke
ændres, så ændrer dine nøglestyrker sig heller
ikke – nøglestyrkerne er noget grundlæggende. Nøglestyrker repræsenterer den du dybest
set er, den autentiske udgave af dig. Samtidig
er det vigtigt at gøre opmærksom på, at vi ud
over de fem nøglestyrker som vi helt naturligt
er i besiddelse af, kan tillære os andre styrker,
hvis vi arbejder målrettet med det. Ved at fokusere på barnets styrker og vore egne styrker,
får vi nye handlemuligheder.

Når nøglestyrkerne bliver
vores værste fjende
Kendskab til vores 5 nøglestyrker har også
andre gevinster. Her tænker jeg på, hvor væsentligt det også er at være opmærksom på,
at vores nøglestyrker kan blive for meget. Alle
styrkerne kan blive for meget - det bliver for
ekstremt. Når det sker, bliver styrken vores
værste fjende og får en negativ indvirkning på
os selv og vores omgivelser. Eksempler er, når
humor bliver til sarkasme og sårende, når mod
bliver til dumdristighed, når selvkontrol bliver
til indestængthed eller når begejstring og entusiasme bare bliver for pinligt – helt blottet
for situationsfornemmelse.
Du kan se mere på Gry Bastiansens hjemmeside på www.grybastiansen.dk.
Du kan finde links til og beskrivelse afGry Bastiansens bog ”Børn med Eksplosiv Adfærd”
på Tourette.dk

Bestyrelsens Beretning 2017
Af Kirsten Kristensen, formand
Forsiden på www.tourette.dk

V

i holder mindst 2 bestyrelsesmøder
om året, i 2017 var det 28. maj, det
næste 3. februar 2018 hos formanden
i Holte. I mellemtiden klarer vi det på

Forældrene er altid opdelt i grupper om aftenen, hvor der er stor erfaringsudveksling. Og
de 3 unge mænd fordeler sig i grupperne, fortæller og besvarer spørgsmål.

Jeg har meget rådgivning især af forældre, men
også af bedsteforældre, skoler og andre fagpersoner. Det foregår både telefonisk og pr. mail.

I Fredericia foregår det stort set på samme
måde. I denne sammenhæng er tryghed og
gentagelser en god ting. Derfor bruger vi hvert
år de to samme vandrehjem.

mail.

Vi har i 2017 haft 2 velbesøgte Familieweekender, om foråret i Kalundborg og om efteråret
i Fredericia. Familieweekenderne er for Familier med børn til og med 16 år.
Familieweekenderne forgår sådan: Efter kaffe,
saft og sandwich, er der velkomst og præsentation af Børnepsykolog Jette Nielsen, Marianne og Bent, der aktivere børnene og ikke
mindst af Andreas, Alexander og Tejs, 3 unge
mænd med Tourette. De starter med at samle
Tourettebørnene, så de kan se, hvem der har
Tourette, og hvem der er søskende. Søskende
går i gruppe med Jette Nielsen.
I Kalundborg var der oplæg af Judy Grejsen,
der orienterede om Tourette Syndrom, hun
fortalte mest om ticstræning og viste mange
eksempler. Nogle har hørt det før, men vil
gerne hører det igen, for nye deltagere er det
naturligvis mere spændende og interessant.
Weekenderne er sociale, børnene finder sammen og der er mange forskellige aktiviteter.

Det faglige oplæg i september var Strukturdannelsen i familier med Tourette, ved psykoterapeut Torben Dalvad, der kom ind på de
unges Opvækst, Mestringsstrategier, Aggressivitet. Der var stor interesse.
Alligegevel var det anderledes i Fredericia.
Vi tog afsked med Bent og Marianne, der efter
mange år ønskede de at trække sig tilbage.
Det beklagede vi, og vi takkede dem for de
mange år, de var kommet på weekendene.
Derfor bliver det en del anderledes herefter.
Der bliver ændringer på aktiviteterne. Der er
ikke mulighed for at få hele udstyret med. Det
kan min meget lille bil ikke rumme. Selvom
børnene sikkert gerne vi lave det samme som
de plejer, kan nytænkning også være godt.
Det nye bliver i Kalundborg, at to unge mænd
Asger og Alexander, der begge har Tourette,
aktiverer især udendørs. Det er noget de kender til. Amalie, der var med i Fredericia sidste
år, vil hjælpe til i tegne- og perlestuen .
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Ungdomsgruppen havde et godt træf i St. Bededagene. Der var også planlagt et træf i efteråret. Desværre blev det ikke til noget. Det kan
være vanskeligt for de unge deltagere og ikke
mindst lederene at nå studier og eksaminer og
samtidig få samlet et træf. Kjeld Christensen
gjorde et stort arbejde, men det lykkedes ikke.
Voksengruppen har afholdt 2 træf i Trelde
Næs. Om foråret sørgede gruppen selv for det
faglige. Om efteråret var det psykoterapeut
Torben Dalvad, der stod for den faglige del.
Det kan I læse mere om i bladet.
Udover Touretteklinikken i Herlev samarbejder i vi også med Touretteklinikken i Risskov.
2018 er også året, hvor der i juni bliver en International Tourette kongres i København.
Det vil der komme mere om på vores hjemmeside. Det er bl.a. fagpersoner fra hele Europa,
der mødes. Men der vil også blive adgang for
andre med interesse for Tourette. Der bliver et
stort program, som måske mest er interessant
for det internationale faglige personale.
Desuden satser foreningen på at holde vores
eget mindre symposium i efteråret.

Hold øje med hjemmesiden i april og
maj, hvor vi vil holde jer opdateret
om kongressen.

Generalforsamling 2018
Søndag den 18. marts 2018 kl. 13 i Glostrup Fritidscenter
Dagsorden for generalforsamlingen:
1.

Valg af dirigent.

2.

Valg af referent og stemmetællere.

3.

Formandens beretning.

4.

Forelæggelse af regnskab.

5.

Budget (herunder fastlæggelse af kontingent for 2019).

6.

Indkomne forslag - skal være indsendt senest 3 uger før generalforsamlingen.

7.

Ordinært valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

8.

Valg af 3 suppleanter, der gerne må deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet.

9.

Valg af foreningsrevisor.					

10. Valg af ekstern revisor
11.

Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er der indlæg af forfatteren og foredragsholderen Erik Lindsø

”Er man født anderledes, er det jo det, man skal være”
Erik Lindsø er en af landets mest efterspurgte foredragsholdere kendt
for med humorens bid at sætte tilværelsen under lup. Hans arbejdsliv er i højskolen, hvor han har været både lærer og forstander.
Desuden har han været programmedarbejder i Danmarks Radio.I
dag lever han som forfatter og foredragsholder.
Erik Lindsø er optaget af det anderledes. “Hellere original end ordinær,” lyder et af hans slogans.
I foredraget ved generalforsamlingen i Touretteforeningen øser han
på munter vis af de historier, han har samlet op undervejs om det,
der gør livet til livet værd på trods af tvivl og stort besvær.

NB! Dagsorden og program kommer i særskilt brev til alle medlemmer - kan
også downloades fra hjemmesiden
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Voksen Tourette Træf • september 2017
Referat af Heidi Erler

Fredag:

Lørdag:

Denne weekend er vi lidt spændte, da de
gamle ejere af Treldenæs Camping har
solgt, og nye er kommet til. Vi er en lille
gruppe på 10 pers. Denne gang og alle
er ankommet og indlogeret i hytterne på
campingpladsen.

Efter morgenmaden tager en gruppe på
6 en tur ind til Fredericia by og ”oser” og
går en tur på den ”Engelske Pub” og får en
enkelt øl, inden turen går tilbage til cam- Torben’s case :
pingpladsen, hvor en lækker frokost og de
I maj 2017 havde han en overvægt på 29,5
andre venter os.
kg. Han har i hans yngre dage været DanEfter frokost er der foredrag ved Torben marksmester i judo, men stoppede som 35
Dalvad. Han skal denne gang følge op på årig. Den fysiske form topper som 29 årig.
”hvorfor er det svært, at overholde det jeg Forbrændingen ændrer sig jo ældre man
bliver.
har besluttet?”

Denne gang spiser vi i samme rum, som
vi bruger til fælles aktiviteter hele weekenden, og efter vi har spist, tager vi en hurtig
runde af ”hvad har du på hjertet eller siden sidst”.
Alle er glade for at være samlet igen. Nogle
sloges med private problemer, andre har
myldertanker, destruktive tanker, sover
dårligt om natten.
Efter vi har haft vores runde, så fortsætter
resten af aftenen med hyggesnak.

eller noget helt andet, som man gerne vi
ændre på. Altså man skal have en iboende
interesse for, at lave noget om på sit liv/
adfærd.

Torben tog selv en beslutning ved vores
sidste træf, om at han ville tabe sig, og han
fortæller derfor hvordan han har klaret
det, for at vi kan bruge det som motivation. Ved Torben er hans beslutning, som
sagt et vægttab, men for at tage en beslutning om noget, så kan det ligeså vel være
et rygestop, stoppe med at drikke alkohol,
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Ved vores sidste træf, står Torben og holder
foredrag om motivationen, og tænker det
kan da ikke passe, at jeg står og underviser med noget jeg ikke selv kan overholde.
Han vil tabe sig, og han finder motivation
i filmen ”Fat, Sich & Nearly Dead”. Her
kunne Torben se sig selv, han kunne lide
metoden ( Juicekur, hvor man kan tabe sig
ca. 4 kg pr uge på 60 dage), han kunne lide

Voksen Tourette Træf • September 2017
Referat af Heidi Erler

tidshorisonten og han kunne se et resultat Efter Torben’s foredrag var der et par timer
til fri rådighed, hvorefter vi fik aftensmad,
uge for uge igennem hele filmen.
hvorefter vi nød det hyggelige samvær,
Torben brugte også nedenstående skema, hvor vi sludrer på tværs. En rigtig hyggelig
som man med fordel selv kan bruge.
aften, hvor alle denne gang var til stede.

at komme igen, og vi tager gerne imod
flere nye. Denne gang var vi en lille gruppe på 10, men det var rigtig hyggeligt alligevel. Vi formår at hygge os, uanset hvor
mange deltagere der er. Der var ingen
fællessang denne gang, og det var helt
fint, men man kan lave en aftale , om at
vi fremover har tidsbegrænset fællessang,
så der også er plads til snak. Der var dog
lidt undren over, at vi ikke rigtig fulgte op
på skemaerne fra sidst. Maden var god,
men svært at leve op til det niveau som
vi plejer. Rigtig god service med de nye
Camping ejere, og bordene var pyntet
hyggeligt.Vi glæder os til næste træf !

Man kan lave et lignende skema med ens
egne ting, ud fra hvad det er man vil ændre
på.
For at finde en form for motivation skal:
• Motivation skal være en forudsætning,
for at man kan ændre på noget
• Motivationen skal være realistisk
• Motivationen kan være noget visuelt
og håndgribeligt
• Motivationen bliver IKKE skabt af viden og information
• Motivationen skal være så stærk, at
den kan holde dig på rette vej !
Ønsker man selv at påbegynde en juicekur,
så kan man finde adskillige opskrifter ved
at google juicekur.Hjernen reagerer ikke
på de små vægtændringer, og pludselig er
man for stor, uden rigtig at have opdaget
det, for man har jo haft det godt. Maden,
sukker eller hvad man er afhængig af, er
en form for et belønningsstof til hjernen.
Pludselig er man så stor, at man ikke længere har det godt. Man kan ikke passe sit
tøj, man er pludselig ikke længere så smidig og alt bliver pludselig besværligt.

Søndag:
Evaluering:
Alle er enige om at det har været en rigtig
god weekend med hyggeligt samvær, hvor
vi lærer mere og mere hinanden at kende,
og man finder efterhånden ud af hvor meget man egentlig har til fælles. Altid dejligt
Side 9

Slutord for denne gang ”HUSK, at holde
motivationen”!
Næste Voksen Tourette-træf er 4. – 6. Maj
2018, hvor vi ingen foredrag har, men i stedet
tager ud at bowle. Og næste igen er også allerede planlagt til den 7. – 9. September 2018,
hvor vi forventer at få besøg af Neurolog Heidi
Biernat fra Bispebjerg Touretteklinik.

Om at leve 19 år med Tourette

D

Af Sygeplejerske og coach Glennie Grønne, KONEKT

et starter med, at jeg har svært
at trøste vores datter Lærke, da
hun er baby.. hun er mere urolig
end vores store pige Line, der er
19 måneder ældre. Selv er jeg 24 år og i gang
med at læse til sygeplejerske.
Det er nu 19 år siden.
De første 10 år er præget af mange samtaler.

Med pædagoger, min mand, egen læge, min
mor og veninder samt forsøg med tankefelt
terapi og massage som også har kortvarig effekt på de mange serier af tics Lærke har. Vi
ved ikke hvad det er..bare at hun har svært
ved at udsætte behov, reagerer voldsomt på
krav og har svært ved at sætte sig i andres
sted. Det er svært at føle sig god nok som
mor.. Jeg prøver, alt hvad jeg kan og Lærke
fylder meget i familien. Det skifter hele tiden
mellem at gå godt og skidt. Jeg leder efter et
mønster og bliver træt undervejs. Jeg bliver
mester i at forebygge konflikter og alligevel
er der er meget negativ kontakt i familien.
Line bliver i mange år et skyggebarn og min
mand kørt ud på et sidespor, da vi er meget
uenige om håndteringen af Lærke. Han vil
gerne være konsekvent og hos mig er det
meste til forhandling.
Vi er heldigvis alle så meget klogere nu.
Da Lærke er 11 år bliver jeg kontaktet af en
mor fra Lærke klasse. Mie har denne dag været med sin egen datter Andrea i skolen for
at fortælle, at Andrea har tourette. I den forbindelse rækker Lærke hånden op og siger:
”Det er præcist sådan jeg har det”.
Herfra går det fremad.
Vi bliver via vores egen læge henvist til Viborg sygehus og den vej til Martin Kærgaard,
Tourette ambulatoriet i Risskov. Vi græder

begge, da vi møder en mand der endelig
forstår os.. Lærke har på dette tidspunkt
så mange smerter grundet sine tics, at hun
har svært ved at koncentrere sig ret længe af
gangen. Hun trænes ud af mange af sine tics
og det går meget bedre med planlægning
og overblik, som er de to særlige punkter
Lærke har særlig opmærksomhed på og får
støtte til. Martin anbefaler mig bogen ”Tics
og Tourette” som jeg varmt kan anbefale.
Den skaber forståelse og er er fyldt med
gode råd. Også til håndtering af de skjulte
handicap såsom: Impulsiv adfærd (ADHD),
tvangshandlinger og kontrol (OCD), tendens til drama og/eller nedsat kognitiv fleksibilitet mm.
Gode råd vi anbefaler er bl.a.: Kostens betydning -herunder reducere sukker, kugledyne
med rigtig vægt, visuel struktur i hverdagen
med gode vaner -herunder brug af stor kalender der skaber overblik, piktogrammer,
kendskab til alarmsignaler og tidlig opsporing, motion flere gange om ugen giver ro
i kroppen, impulskontrol er evig træning,
defineret nødplan ved kaos, anerkende og
grænsesætte at vi alle har brug for ro i familien, hjælpe Lærke til at tage ejerskab og
træffe ansvarsfulde valg.

Lærke og jeg holder foredrag sammen. Det
gør vi også til familieweekenden i Tourette
foreningen d 15.4.18. Om diagnosen, brug
af gode værktøjer, mødet med kommunen
på godt og ondt, skolen, de svære venskaber, kost, søvn, drama og håndtering heraf,
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smerter, håndtering af pres, accept, højrisiko, planlægning og overblik, tvivl, om at
føle sig anderledes, netværk, om det store
ansvar, byture, op og nedture, om ambivalens i hverdagen og den hårde disponering
af egne kræfter…de evige svære valg for at
holde den fine balance i livet og bedst mulig
livskvalitet.

Professionelt er jeg sygeplejerske, coach og
direktør for Konekt.dk. Jeg arbejder på 11.
år i mit firma med at træne familier og unge
i at håndtere at leve forebyggende og sundhedsfremmende med en kronisk sygdom.
Jeg er selv type 1 diabetiker. Målene er individuelle -men ofte handler det om at få skabt
mere positiv og tryg kontakt i familierne, om
struktur og klare aftaler samt træning i kommunikationsværktøjer og koordinering med
relevante samarbejdspartnere.
Lærke har i dag fuldtidsjob, hund, venner og
egen lejlighed.
Lærke har accepteret sine udfordringer og
håndterer dem. Det samme gør vi andre.
Det er både nemt og svært -men sammen er
vi stærke.
En særlig tak til Mie fordi hun turde intervenere.

Nyt fra Sjældne Diagnoser

V

or paraply-organisation, hvor
vi står sammen med 52 andre
små patientforeninger, har
haft et travlt år og får et endnu
mere travlt år i 2018.
Hvad gør de for verden?
De arbejder meget aktivt for at skaffe politisk opmærksomhed over for små patientgrupper med specielle behov.
Konkret hjælper de patienter med at finde
ud af - og få opfyldt – deres rettigheder
i behandler systemet og ikke mindst i sociale sammenhæng som arbejdsmarked,
undervisning og socialvæsen.
SD er forum for rådgivning og erfaringsudveksling i administrative og juridiske
spørgsmål, f eks har SD organiseret rådgivning for alle foreninger om den formulering af persondata-politik som vi SKAL
have formuleret (og efterleve) pr 26. maj i
år. Noget af en opgave, fordi mange praktiske registreringer, som man som forening
benytter, skal opbevares sikker og ikke må
transmitteres på nemmeste måde, men
krypteret.
Med Sjældne-netværket varetager SD interesser for alle i Danmark med sjælden

Af kasserer Kjeld Christensen

skabende aktiviteter. Specielt på STORE
Sjældnedag på den sjældne dato: d. 29. februar, i mindre omfang på Lille Sjældnedag
i de år, hvor denne dato ikke findes.
Hvad har de gjort, og hvad gør de for os ?
SD’s formand, direktør og særligt udpegede medlemsrepræsentanter har med stærk
argumentation fået genindført Handicappuljens støtte til søskendes deltagelse i
medlemsarrangementer. Denne begrænsning har i 2017 været en både økonomisk
og administrativ byrde. Samtidig har de
samme repræsentanter medvirket til en
klargøring og forenkling af regelsættet om
ansøgningspuljer.
Dansk Tourette Forenings medlemmer er
en betydelig ”kunde”gruppe hos HelpLine.
diagnose, uanset disses tilknytning til organisationen SD eller patientforening i øv- Dansk Tourette Forening betaler kontinrigt. Dette er godkendt og honoreret via gent på 2000,- kr årligt.
bevilling i finansloven.
Kirsten har indgået som oplægsholder i
SD står for Help-Line, som Kirsten skriver erfaringsudveksling om patientrådgivning,
og Kjeld var i en periode suppleant til formere om her i bladet.
SD organiserer Sjældne-dagen, hvor alle retningsudvalget og er p.t. intern revisor.
foreninger og grupper med sjælden diag- Læs videre på:
nose udfører fælle opmærksomheds- www.sjaeldnediagnoser.dk

Fra www.sjaeldnediagnoser.dk

Læs på hjemmesiden, når der er nyt om Tourette konferencen i København
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Mødekalender 2018

Max fortæller om Tourette

De faste arrangementer:
Familieweekender

Kalundborg: 14.-15. april
Fredericia: 6.-7. oktober
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:

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.

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, udveksler erfaringer, og at børnene får venner (måske de første).

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

På www.tourette.dk/artikler/
er der omtaler og links til flere
bøger om Tourette Syndrom.

Husk
At der er frit sygehusvalg. I
kan derfor frit vælge mellem
de tre Tourette klinikker:

Jylland:

Børne- og unge Ambulatoriet Risskov

Sjælland:

Børneambulatoriet i Herlev &
Touretteklinikken for voksne, Bispebjerg Hospital

Som omtalt i beretningen, sagde vi på Familieweekenden i
Fredericia farvel og hjertelig tak til Marianne og Bent. De
har været med så længe, så deltagerne - børn og forældre
- ikke kunne huske andre.
De har to gange om året fyldt deres bil helt op med alverdens forskellige spændende ting, der blev brugt mere eller mindre, ude og inde, og taget til enten Kalundborg eller
Fredericia.
Det var overvældende, da de overdrog alt det, der er bleven
brugt, til mig - i betragtning af at jeg har en bil mred et
minimalt bagagerum. Det er svært at erstatte dem. Vi må
derfor tænke nyt. På næste familieweekend i Kalundborg,
vil de udendørs aktiviteter blive overtaget af 2 unge Tourettemænd Indendørs vil Amalie være på tegne-perlestuen.
Gerne med lidt hjælp fra forældrene. Alt bliver med et noget mindre udvalg. Amalie var også med i Fredericia.
Så Marianne og Bent vil nok blive savnet de næste gange,
da vores børn er trygge ved dem de kender.
Venlig hilsen
Kirsten Kristensen
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