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Bestyrelsens Beretning 2021
Af Kirsten Kristensen, formand

N

oget af denne beretning var med i
sidste medlemsblad, inden Coronaen rigtig tog fat og lavede om på
alles hverdag.

Bisidder rollen
Der er nogle gange brug for en bisidder.
Det er SD der henviser.
Jeg har f.eks. fulgt en sød og klog dreng,
der har flere diagnoser. 3 gange på børnepsyk. Bispebjerg og flere udredningsmøder
hos andre fagpersoner..

Her i bladet skulle der have været billeder
og referater af alle vores møder og arrangementer. Desværre blev de alle aflyst, bortset fra Voksentræf i efteråret, de nåede det
lige inden der blev lukket. Jeg er glad for vi
har et referat og billeder med.

Kamilla Schrøder, der nu er voksen, var
med på familieweekender sammen med sin
mor. Kamilla var overvægtig, heldigt, at hun
kom på julemærkehjemmet.

Vi nåede også lige at have et godt bestyrelsesmøde i Odense, hvor alle deltog. Det
var et godt døgn på Odense vandrehjem.
Coronanedlukning og hjemmeundervisning.
Det var og er stadig en hård tid for børn og familierne. Da skolerne åbnede, var det svært for vore børn, især de, der også har
OCD. De vaskede hænder, så der næsten ikke var hud tilbage.
Mange var bange for smitte.

Der var meget rådgivning, rigtig mange var forvirrede og usikre. Hjemmeundervisning var/er godt for nogle, men ikke alle.
Et typisk men mindre eksempel: En dreng med TS dasker søster, der bliver ked af det. Jeg anbefalede en enkel form for
ticstræning. Det lykkedes også denne gang. Der er flere der har
lignende problemer.
Der har været en mor forbi, hvor de havde det svært med hjemmeundervisning af et barn med Tourette og et, der ikke har
Tourette. Der var brug for gode råd. Jeg forslog, at de tog et
barn af gangen. Det hjalp. Der blev mere ro på. For mig logik,
men ikke når man står med problemet. Det er altid nemmere
at se det udefra.
Da skolerne lukkede helt ned, blev det en naturlig ting med
skærmundervisning.
Vi har et barnebarn, der ind imellem kom her kl. 8.15, når hans
undervisning startede med hele klassen på skærmen. Så fik jeg
også set det i praksis. Nu er det måden, vi alle holder møder
på. Men de fleste savner at mødes fysisk.
Der skete også andre ting: Tourette er populært som emne for
7/9 klasses opgaver. Flere skoleklasser ringer og skriver. Jeg synes, det vil være godt, hvis eleverne blev vejledet til selv at undersøge hvad TS er. Det vil være en fordel, hvis de vidste bare
lidt om det inden de kontakter foreningen. De tror, at tourette
er det, de har set som de værste eksempler fra TV.

Hun tabte sig. Jeg kunne næsten ikke kende den flotte unge pige. Derefter er det
gået godt. Kamilla skriver nu på slutningen
af hendes bog ”stop så Olivia” - en bog om
Hr. Tourette, som hun kalder Tourette i bogen, den er for 4 til
10 årige.
Jeg venter spændt på at læse den. Hun vil gerne fortælle om sit
liv på et møde i foreningen.
Vores kasserer gennem mange år, Kjeld Christensen, stoppede
i efteråret. Nu hedder vores kasserer Lene Bagger. Hun har
været medlem i en årrække.
Næstformand Mark Lindberg, har de sidste år taget over i
Sjældne Diagnoser.
På en Familieweekend i Korsør for 12 år siden deltog 10 årige
Alexander med sine forældre.
Pludselig hørte vi den dejligste klavermusik fra Matador og andre af Bent Fabricius Bjerre. Stor oplevelse også for børnene.
Klaveret var ikke stemt. Lederen i Korsør troede ikke klaveret
kunne bruges, hun ville have det smidt ud, men nu skulle det
stemmes, sagde hun. Jeg har holdt lidt kontakt med Alexanders forældre. Jeg har fulgt med i hans musiske udvikling, med
forskellige bands. Han kan også spilleorgel efter gehør.
Dejligt med sådan en besked ved indmeldelsen.
Fik utroligt meget hjælp fra jer med at få vores søn i behandling. Han har nu fået diagnosen. Sygdommen går op og ned
men han får hurtigt kontrol når han bruger de værktøjer han
har fået. Bastian har haft utroligt meget gavn af ticse træning
med Judith AUH. Vi burde have meldt os ind for længst for at
støtte jeres forening men bedre sent end aldrig tænker jeg.
Derfor melder vi os ind nu. Ikke så meget for at få jeres hjælp
mere men snarere for at støtte jer
Dejligt at få lov at følge med, når det går godt, men også hvis
jeg kan hjælpe med gode råd.

Side 3

Corona og tics – for nogle et
besværligt samspil
Overlæge Judith Nissen, distriktspædagog Martin Kærgaard.
Tourette ambulatoriet, Børne- og ungdomspsykiatrien, Skejby Sygehus

C

orona situationen i Danmark påvirker fortsat mange Det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan vi som voksne
børn, unge og familier - og desværre et stykke tid tilrettelægger hverdagen på en ny og anderledes måde. Som familie er det godt at lave gode, sjove og engagerende aktiviteter
endnu.
Bekymringer er en naturlig del af at være menneske, sammen og derved styrke fællesskabet.
og alle mennesker kender til det at bekymre sig. Det er således I denne sammenhæng kan det være en god ide, at man i famihelt forståeligt, at mange børn og unge også oplever sig ekstra lien har en hverdag, som er tilrettelagt med struktur, rutiner,
forudsigelighed, og muligvis med visuel støtte.
bekymret i denne tid.
Børn bekymrer sig dog forskelligt. Nogle børn og unge kan I en tid, hvor virtuel hjemme-undervisning er kommet til at
opleve en betydelig forværring af deres angst og bekymrings- præge skoledagen for mange børn og unge, er det også vigtigt
tendens. Andre børn og unge bliver utrygge og usikre, og træk- at have fokus på at tilrettelægge aktiviteter og faglige opgaver
ker sig fra det sociale. De kan derved komme til at opleve stor med led og trin-deling. Dette kan hjælpe til overblik og planlægning og dermed give ro og større overskud i hverdagen
ensomhed og med mulighed for øget tristhed.
samt reducere tics. Et tæt samarbejde mellem skole og hjem
Dette gælder også børn og unge med tics eller Tourettes syn- kan blive afgørende for, at de voksne omkring børnene kan
drom.
støtte og vejlede i tilstrækkelig grad.
Vi ved, at bekymring, oplevelse af ensomhed, selv at skulle Derudover kan anbefales daglige aktiviteter med fysisk udfolstrukturere sin dag og usikkerhed eller utryghed alt sammen delse f.eks cykeltur, løbe, boldspil m.m. Mange børn og unge
kan være med til at forværre tics.
oplever, at deres tics aftager, når de er fysiske aktive. Samtidig
Det er derfor vigtigt, at vi som forældre eller fagfolk lytter til ses også ofte større overskud og bedring af humøret.
børnene og svarer på de spørgsmål, de stiller. Vi skal være op- Endvidere er det vigtigt, at de børn og unge, som er i tics træmærksomme på at svare konkret og faktuelt, give korte og præ- ning, fortsætter denne træning også selvom overskuddet både
cise svar samt ikke mindst bevare roen. Hvis børnene oplever hos børnene og forældrene kan være begrænset. Børnene kan
i en tid med corona have endnu mere brug for, at de voksne
vores bekymringer, kan de også selv blive bekymrede.
støtter op om træningen både ved påmindelse og opmuntring.
Nogle børn og også børn med tics kan være særligt ængsteligt
anlagte og vil derfor spørge meget og søge forsikringer. Her For mange mennesker er hverdagen blevet presset både tidskan det være vigtigt at begrænse omfanget af spørgsmål for mæssigt, arbejds/skolemæssigt og ikke mindst følelsesmæssigt.
eksempel ved at aftale daglige bekymringstidspunkter, hvor be- Det gælder både for børn, unge og de voksne omkring børkymrings-tankerne kan få opmærksomhed. Således udskydes, nene. I en tid som denne bliver nærhed og fællesskab i famisamles og afgrænses bekymringerne, hvorved bekymringerne lien uendeligt vigtige. I kender jeres børn og unge mennesker
allerbedst.
får mindre frit løb.
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Livshistorie
fra Touretteklinikken i Herlev

J

eg er en 13-årig dreng, der har tourettes syndrom. Jeg
har altid vidst at jeg havde. I hvert fald så lang tid tilbage
som jeg kan huske. Jeg fik diagnosen, før jeg overhovedet
startede i skole.

Inden for kort tid så jeg forbedringer. Ikke kun forbedring i tal,
men jeg kunne også mærke det. Det manglende overskud begyndte at komme tilbage, selvom det kan være hårdt at træne.

Når man skal træne i flere timer hver dag, kan det blive kedeDa jeg var mindre, havde jeg lidt aggressionsproblemer og tics. ligt bare at sidde og glo. Derfor spillede jeg kort og brætspil
Ticsene har jeg stadig den dag i dag. Det har givet nogle ud- med min far.
fordringer. Både den gang og nu. Da jeg var mindre, havde jeg Det kræver dog, at man først har godt styr på træningen.
en tic, hvor jeg krummede tæerne, og det gjorde, at jeg ikke
Målet fra start var selvfølgelig, at jeg skulle mindske mine tics.
kunne have tætsiddende sko.
Det, der for mig tog lidt tid i starten, var at forstå,hvad det
Der gik lidt tid, og vi begyndte at komme på Næstved sygehus, egentlig bragte med sig.
som nu ligger i Slagelse. Der snakkede jeg med en sygeplejerske en gang imellem. Vi snakkede en del om tourettes. Det har Det har jeg jo fået meget mere indblik i nu. Jeg er heldigvis
gjort, at mine forældre og jeg har lært og forstået tourette godt. aldrig blevet drillet med det, og jeg forstår ikke, hvorfor nogen
skulle det.
På et tidspunkt siger hun at vi skal prøve noget, der hedder
”Ticstræning”. Så fik vi at vide, hvordan man skulle prøve at Det har selvfølgelig hjulpet, at jeg har haft en stærk vennekreds, men jeg tror ikke, det er det eneste. Mine forældre har
undertrykke ticsene.
nemlig fortalt om det i min klasse. Det har ligesom gjort, at alle
Træningen var ikke så intensiv, men vi gjorde det i perioder. har fået lidt indblik i det.
Da jeg blev omkring 12, begyndte mine forældre og jeg at
tænke over, om jeg måske skulle begynde på en mere intensiv Jeg trænede jo hver dag, og en af dagene trænede jeg også med
Judy. Det gør jeg gennem computeren. Det gør jeg i stedet for
træning for at mindske ticsene så meget som muligt.
at køre til Herlev hver uge. Jeg synes det fungerer meget godt.
Det gør vi, fordi jeg har fået nogle tics, der forhindrer mig i
at gøre visse ting. Såsom at læse i et godt tempo. Det skyldes Jeg træner, og vi kigger på, hvad der er blevet opnået i ugens
mine blinketics, der gør det svært at holde fokus på teksten. løb. Da jeg startede, havde jeg nogle gange over 100 tics hvert
Jeg har også en tic, hvor jeg puster alt luft ud af lungerne. Det 15. minut. I dag har jeg maks 10.
gør det svært for mig at dyrke sport.
Så alt i alt har det været et hårdt forløb, men i sidste ende er
Jeg kommer så i gang med den her træning, hvor man skal det jo endt med at blive meget godt.
træne mange minutter hver dag. Man skal også inkorporere Hvis jeg fremover igen får flere tics, har jeg jo så redskaberne
træning i hverdagsting, såsom at gå i bad, og tømme opvaske- til at mindske dem igen.
maskine.
Sebastian

Muligheder for hjælp og Støtte
Når et barn har fået diagnosen Tourettes syndrom er der flere
forskellige muligheder for hjælp og støtte.
Det kan f.eks. være:
Dækning af merudgifter ved forsørgelsen i hjemmet af et barn
eller en ung under 18 år med et handicap eller en langvarig
sygdom.
Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der i
hjemmet forsørger et barn eller en ung under 18 år med et
handicap.
Hjælp og støtte i forbindelse med skolegang og eksamen.

Samspil i familien
Når et barn eller ung
får konstateret Tourette,
er der flere forskellige
muligheder for hjælp og
støtte. Iflg. Serviceloven
er man berettiget til særlig hjælp fra kommunen.
Kontakt en socialrådgiver på hospitalet eller i din kommune
for at få hjælp.
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Tourettesind

D

af Tom W. Hansen, Sønderborg

ette er en beretning om at lykkes med at omfavne
de positive sider af sit Tourettevæsen, for de findes.
Det kræver hård mental træning, men det kan lade
sig gøre.

Mit navn er Tom Hansen. Jeg er 57 år og bor i Sønderborg. Jeg
er lærer på en folkeskole.
I 90´erne var jeg aktiv i bestyrelsen og var meget rundt i landet for at holde foredrag om mit liv med Tourette. Nogle af jer
kender mig måske fra foreningens familietræf.

På et tidspunkt i mit virke i foreningen blev jeg spurgt om jeg
ville skrive en artikel om mit liv med Tourette. Efter flere forsøg opgav jeg. Til gengæld kunne jeg visualisere min mentale
tilstand i et akvarelmotiv, og dette ”Tourettesind” er trykt her
i bladet.
Jeg lykkedes også med at ledsage motivet med et stykke poesi.
Nu er jeg blevet godt og vel 25 år ældre og føler mig omsider i
stand til at fortælle jer om mine refleksioner over et liv med en enorm energireserve kvit, den endnu ikke har fundet ud af at
såkaldt neurologisk ubalance.
anvende konstruktivt.
Jeg har haft Tourettes Syndrom med OCD-ledsagefænomener Jeg har taget neuroleptika i 10 år. Det var i alderen 18-28. Med
siden mit 6. leveår, og først da jeg blev 18, fandt vi ud af, hvad medicinens hjælp fik jeg roen og lysten til at uddanne mig.
mine ukontrollerede spjæt og vokale udbrud bundede i. Jeg
voksede op i 70´erne, og dengang var der endnu meget lidt Det var ikke helt uden omkostninger, idet præparaterne udkendskab til Tourettes Syndrom i Danmark. Så i omtrent 12 løste nogle fæle bivirkninger. Dog opvejede succesen ved at
år levede mine forældre og jeg i det uvisse. Jeg er overbevist tage en uddannelse de negative effekter af behandlingen. På
om, at de pinte sig selv med bebrejdelser, de ikke kunne hånd- et tidspunkt kontaktede jeg min neurolog, idet jeg gennem
tere om mulige årsager til mine tics. Selv var jeg egentlig en længere tid havde været plaget af voldsomme akneudbrud på
glad dreng – heldigvis! For som andre Tourettebørn sikkert overkroppen. Vi aftalte, at jeg skulle udfases af den medicinske
kan nikke genkendende til, fik jeg drøje ”tæv”, - mobning i behandling for at registrere, om hudproblemerne skyldtes en
skolen og anden social afvisning. De andre mente, jeg var sær, bivirkning. Det var korrekt. Samtidig mærkede jeg som noget
og hvorledes reagerer mennesket på uforklarlig opførsel hos aldeles nyt evnen til at kontrollere mine ufrivillige bevægelser.
andre? Ofte ved at udvise aggression, frygt samt distancering. Siden den tid har jeg mestret et liv med Tourettens lunefuldDet er min erfaring, at Tourettebærere er ret robuste og der- hed, og jeg har i dag kun ganske få tics. Som regel er jeg selv
ved kan tåle en del modgang. Neurokemisk er der en simpel herre over, hvornår jeg ”giver slip”, idet jeg er lykkedes med at
forklaring på dette. Når vi fra naturens side er udstyret med en kanalisere den overskydende energi til mental skaberkraft – og
fantastisk stor dopaminreserve, så er det samtidig vores red- det rykker! Om dette har jeg følgende:
ning. Dopamin er hjernens lykkeendorfin, som alle mennesker
stræber efter at udløse. Den har vi Touretter så rigeligt af, at vi
rundhåndet gerne ville dele ud til andre. Jeg har heller aldrig
mødt en depressivt anlagt Tourettebærer.

Vi antager, at ticsene er overskydende energi, der skal ”skydes
af ”, før vi synes, at verden er i orden. Hvis man nu lærer at omdirigere denne overskydende energi til mental tankekraft, så
bliver det faktisk meget interessant. Det mener jeg, er lykkedes
Jeg ønsker ikke at blive misforstået her, for naturligvis kan vi for mig. Jeg har privat som i mit lærerarbejde gennem årene
miste overblikket og overfaldes af mismod, men vi har en fan- vedholdende præsteret kreative projekter, der var misundeltastisk energireserve, som vi kan udnytte mentalt. Dette sker sesværdige og jævnligt blev ledsaget med kommentarer som:
ikke fra den ene dag til den anden – det tager mange års træ- ”Hvorfra får du energien og ideerne?” Svaret ligger lige for:
ning. Det er den voksne Tourettebærer, jeg her henvender mig ”Det er Tourettens væsen, der taler!”
til. Dette kan man ikke forlange af børn. De er konstant i kog- Jeg har efter min aktive periode i bestyrelsen fulgt med på
nitiv udvikling, og således vil de ledsages af den meget ukon- sidelinjen og med interesse læst foreningsbladet, men jeg
trollerede kropslige reaktion med tics. Det er fragmentariske har endnu ikke set indlæg, der berører det, jeg har på sinfysiske udbrud forårsaget af en hjerne, der prøver at blive en de. Jeg er helt på det rene med, at børn og unge skal støttes
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Tourettesind
”Jeg er så forkert
i alle ender og
kanter og så alligevel rigtig midt i
det hele … ”
Tom O.W. Hansen
2006

Touretten

af Tourettens væsen, og man skal regulere sin Touretteadfærd
gradvis for at frigøre energien til noget andet. Lad mig give et
eksempel:

Sort

tvang vil…
Du har aldrig villet
Du er så træt
endog fuld af liv
Din krop skal længe endnu

Blåt

i maven…
Angsten er altid forkølet
harmoni sjældent i dit ansigt
Det ukendte tager af dig

I min studietid i Haderslev boede jeg i en lejlighed med gaskomfur. Når jeg med mellemrum besøgte mine forældre i Sønderborg i weekenden, blev jeg altid panisk angst for, at der
ikke var slukket for gassen, når jeg forlod boligen. Jeg tjekkede
et utal af gange inden jeg låste døren. Jeg gik et par meter –
vendte om og tjekkede igen. Så bevægede jeg mig længere væk
fra ejendommen og måtte atter vende om for at tjekke. Dette
stod på en rum tid, og ofte var bussen kørt, når jeg endelig ”var
klar”. Man kan levende forestille sig, at ticsene var på max, og
jeg var vanvittigt mentalt presset.

Rødt

Der er han
- se djævelen i kroppen !

Jeg blev klar over, at denne adfærd umuligt kunne være holdbar
i længden, så jeg lavede det, jeg sidenhen har kaldt en adfærdsregulering. Næste gang, jeg skulle forlade min lejlighed op til
en weekend sagde jeg til mig selv: ”Nu tjekker du 3 gange, at
komfuret er slukket – så låser du og forlader din lejlighed – så
vender du tilbage og tjekker komfuret èn gang til, hvorefter du
tager til busstationen. Hvis du så kommer tilbage søndag aften,
og ser at hytten er eksploderet, så kan du lige så godt lade dig
spærre inde på den lukkede afdeling i psykiatrien, fordi du
ikke kan stole på dine sanser!”

liv mærker…
han giver gaver
Et legeme skriger ud
syndromet slipper ud
Et sind af dimensioner
Der er du jo
- se hvor det lille menneske
mærker verden !
ubønhørligt

ukueligt

Denne sidste erkendelse gav ro. Naturligvis kom jeg retur søndag aften, og huset stod der endnu. Jeg konkluderede, at her
var noget, jeg kunne arbejde videre med. Det er vigtigt at pointere, at man ikke kan gå fra max tics/tvangshandlinger til nul
i èt hug! Det svarer lidt til, at man beder en storryger om at
stoppe øjeblikkeligt uden varsel – og uden at lade ham forberede sig mentalt. Det er dømt til fiasko.

Tom O.W. Hansen 1995

massivt. Dog bliver de alle voksne på et tidspunkt, og de skal
leve et liv med Tourette på godt og ondt. Det er her, jeg gerne
vil opmuntre jer.
Fordi det er lykkedes mig at anvende Tourettens energier konstruktivt.
Jeg har desværre ikke en ”manual”, I kan slå op i, og jeg har
heller ikke siddet i lotusstilling og tænkt dybe tanker. Det her
drejer sig først og fremmest om en positiv mental omfavnelse

Man bruger i den terapeutiske verden en 3-benet model til
bekæmpelse af blandt andet angsttilstande. Den har jeg ofte
anvendt med held til at styre mine tvangstanker og lede den
destruktive energi over til positive tankemønstre.
1. Hvad er den bedst tænkelige løsning på dilemmaet?
2. Hvad er den værst tænkelige løsning på dilemmaet?
3. Hvad er den mest sandsynlige løsning på dilemmaet?
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Denne model ville i situationen med mit gaskomfur se således
ud:

” – Men relationen mellem sygdom og personlighed, mellem
”den” og ”jeg” kan være særdeles kompliceret ved Tourettes
Syndrom, især hvis sygdommen har været aktiv fra den
allertidligste barndom, er vokset op sammen med jeget
og er blevet sammenblandet med dette på enhver tænkelig måde. Sygdommen og jeg’et former sig efter hinanden,
kompletterer hinanden mere og mere, indtil de til sidst bliver til én sammenhængende organisme ligesom mand og
kone i et langvarigt ægteskab. Forholdet er ofte destruktivt,
men det kan også være konstruktivt, idet det kan fremme
personens hurtighed og spontanitet og opbygge en evne til
ualmindelig og til tider forbløffende optræden.

1. Hvad er det bedste scenarie? Jeg får ingen tics, og jeg går
med ro i sindet fra min lejlighed.
2. Hvad er det værste scenarie? Jeg kommer hjem søndag
aften og ser, at lejligheden har været udsat for en gaseksplosion.
3. Hvad er det mest sandsynlige scenarie? Jeg træner mig i
at tjekke komfuret et antal gange og forlader min bolig.
Jeg reducerer derefter mine tvangshandlinger til et minimum, der sikrer ro og balance fremadrettet.
Ovenstående model bygger på at visualisere mulige udfald,
hvorefter man med benhård logik frasorterer de usandsynlige.
Dette virker for mig.

For trods sin anmasende karakter kan Tourettes Syndrom
også indimellem udnyttes kreativt …”

”At reducere Tourettes Syndrom til et spørgsmål om uheldigt
synlige motorisk-vokale tics er umådeligt overfladisk! Hele ens
mentale og psykiske tilstand er påvirket, og dette er ikke til at
spøge med … ”
”Man mærker verden mere intenst. Der er jo også langt flere
antenner at rette mod det essentielle i tilværelsen – og så hænder det, at man føler sig ubodeligt ensom… ”
”Jeg kan til tider opleve, at min mentale hastighed kan bringe
en debat ud af balance … ”
”Det tjener intet formål at grunde over, hvem man ville være
uden TS – endsige prøve på at adskille TS fra den øvrige personlighed … ”
Jeg har med stor interesse læst betragtninger fra en af verdens
mest fremtrædende – nu afdøde neurolog Oliver Sacks. Han
har - om nogen - for mig været i stand til at sætte sig ind i
Tourettesindet og beskrive det uden selv at være Tourettebærer. Her er et par betragtninger som jeg betegner som fremragende:

Jeg har her nedskrevet nogle iagttagelser, som måske vækker
genkendelse:

Oliver Sacks
Jeg har gennem årene nedfældet strøtanker om Tourettes Syndrom. Jeg ville prøve at skære ind til benet og formulere kniv- Det eneste, jeg protesterer lidt over, er hans anvendelse af beskarpe antagelser, hvis formål er at bidrage til en bred erken- grebet ”sygdom”. Her havde jeg valgt en anden betegnelse.
delse af – samt forståelse for en meget kompleks mental natur: I de senere år er der kommet meget mere fokus på Tourettes Syndrom, og det glæder mig. Medierne har nænsomt og
TOURETTENS VÆSEN
professionelt vinklet diverse dokumentarprogrammer langt
”Han kan for udenforstående virke hæslig og dæmonisk, fordi væk fra den umiddelbare underholdningsværdi, der kan ligge i
det er ufatteligt, at nogen kan gå rundt og i den grad ikke være dette pinligt synlige syndrom. Mange udsendelser giver faktisk
herre over sit eget hylster … ”
et bundærligt portræt af en række specielle personligheder,
”Jeg har til tider overvejet, om min tildelte energikapacitet le- der har fået tildelt mentale ”gaver”, der ligger langt ud over
ver i et standardhylster, man har glemt at ”forberede” til show- det normale. De har alle udstrålet et ukueligt humør og positivt livssyn.
et. Nogle kalder det - at brænde sit lys i begge ender…!”

TOURETTE-EVNER
USANDSYNLIGT HURTIGE REFLEKSER
FLERE ”ANTENNER”

FORSTÆRKET MENTAL HASTIGHED

UDPRÆGET SANS FOR ETIK & MORAL
MEGET KREATIVE INDFALD

HØJT AKTIVITETS-NIVEAU
UDVIKLET ROBUSTHED
LYST SIND

Genoptrykt ser I min Tourette-akvarel med tilhørende
digt. Det er mig magtpåliggende at fremhæve det positive i syndromet – for der er sandelig noget at få øje på.
Jeg har prøvet at lege med at sætte Touretten så at sige
”på formel”. Er det muligt med et enkelt kort og præcist
udsagn, at fange essensen af Gilles De La Tourettes Syndrom. Jeg synes selv, at jeg lykkedes med det for en del år
siden, for jeg har sidenhen anvendt citatet mange gange,
og det ”holder stadig vand”!

” – Ved Tourettes Syndrom antager ”den” form af en udpræget tvangsadfærd, en mang foldighed af udtalte indskydelser og tvangsbetonede handlinger – man tvinges til
at gøre det ene eller det andet, imod sin egen vilje. Der kan
opstå konflikter, kompromiser, indforståethed imellem de
to viljer. At være ”besat” kan således være andet og mere ”Jeg er så forkert i alle ender og kanter og så alligevel rigend en talemåde for mennesker med en impulslidelse som tig midt i det hele … ”
Tourettes Syndrom.”
Jeg ønsker alle Touretter med familie et dejligt forår og
mod på livet.
Oliver Sacks
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Tourettes Danmarkskort
Børnelæge- Brønderslev

Aalborg Sygehus

Herning Sygehus

Touretteambulatoriet
Skejby Sygehus
Børnelæge- Hillerød
Børnelæge- Lyngby
Touretteklinikken
Herlev Hospital

Holbæk Sygehus

Voksne
Bispebjerg Hospital
Børnelæge- Slagelse
Esbjerg Sygehus

Odense Universiteshospital
Næstved Sygehus

Aabenraa Sygehus

I kan finde oplysninger om de enkelte tilbud på
hjemmesiden: https://www.tourette.dk/links/

Vi har brug for hinanden
• Vil I vide, om der bor Tourette familier i nærheden, så
skriv til kk@tourette.dk
• Vil du møde andre unge med TS, så kom ind i foreningen.
• Vil børnene møde andre på samme alder, så kom ind i
foreningen
• Hjælp os!
• Vi søger ildsjæle, der vil hjælpe med at afholde lokale
arrangementer.
• Har du lyst til at hjælpe, så send gerne en mail til Kirsten, og få flere oplysninger. kk@tourette.dk
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Husk
At der er frit sygehusvalg. I kan derfor
vælge mellem de tre Tourette klinikker:

Jylland:

Tourette Ambulatoriet på Skejby Hospital

Sjælland:

Børneambulatoriet i Herlev & Touretteklinikken for Voksne, Bispebjerg Hospital

TourettetræfAf september
2020
Heidi Erler
deltager tog billeder og var ikke med til at spille. Efter et slag minigolf så var det tid til hygge med snobrød og marshmallow over bål
inden vi havde et par timer fri, hvor man kunne hvile sig, gå en tur til
skov/vand eller hvad man havde lyst til inden aftensmaden.
Efter aftensmaden gik vi alle ind i opholdsstuen og lavede en evaluering af weekenden, da 1 deltager skulle tidligt hjem til familiearrangement søndag og herefter blev der snakket, spillet musik og lidt
guitarspil.

Evaluering af weekenden:

Fredag:
Alle ankommet og indlogeret i hytterne, hvorefter vi starter weekenden ud med snak og aftensmad. Denne gang kom alle i så god tid, at
vi havde fået talt så meget sammen, at en repræsentationsrunde ikke
var nødvendig på samme facon som den vi plejer efter aftensmaden.
Vi var tilmeldt 13 personer, heraf 2 nye og 2 afbud, så vi endte med
at være 11 personer.
De 2 afbud var med så sen varsel, at foreningen ”hænger” for betaling af ophold inkl. mad, så derfor er pengene heller ikke blevet
refunderet.
De 2 nye bliver spurgt om det er ok, at vi lægger billeder på hjemmesiden og på Facebook, selvfølgelig uden navne, hvilket de accepterer.
Normalt plejer vi, at have mobilfri zone, men vi blev denne gang
enige om at godkende mobilerne, men i et omfang, så det ikke forstyrrede nogen. Det vil sige, at de stadig skulle være på lydløs og
man skulle stadig være med i det sociale.
Desværre har vi været nødt til at springe vores april træf over grundet Covid-19 pandemien, der pludselig kom som en sort sky over
vores ellers trygge tilværelse i lille Danmark. Men heldigvis har vi
”set og snakket” med hinanden igennem Zoom-møder. Det vil vi i
gruppen fortsætte med ca. hver anden måned eller efter behov.
Fredag aften sad vi i det fælleslokale som vi altid har til rådighed. Her
blev der snakket om tourette og alt mulig andet. Vi talte blandt andet
om hvor irriterende Touretten nogle gange er, samt den bekymring
det kan give for hinanden, når man er ude i pressede situationer.

Lørdag:
Lørdag formiddag kørte ca. halvdelen af os traditionen tro en tur
til Fredericia by, hvor vi osede lidt, og sluttede af med en enkelt på
”den engelske pub”. Derefter kørte vi tilbage igen for at få frokost.
Efter frokost var det meningen at vi skulle have tics-træning ved Judith Becker Nissen, Overlæge og daglig leder af Tourette- og OCD
ambulatoriet ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center på Aarhus
Universitetshospital i Skejby, samt distriktspædagog Martin Kærgaard ligeledes fra Tourette- og OCD ambulatoriet ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center på Aarhus Universitetshospital i Skejby.
Men desværre meldte de ret sent afbud, da der igen var udbrud i
Covid-19 som gjorde at de ikke kunne/må deltage. De kommer forhåbentlig til april i stedet for.
Da vi blev snydt for tics-træning, så spillede vi i stedet minigolf, hvor
vi delte os op i 2 grupper med 5 personer i hver gruppe. 1 enkelt

Alle synes at det var dejligt at mødes igen efter 1 helt år uden træf.
Ærgerligt at der var en del der ikke kunne komme pga. konfirmationer der faldt på samme weekend.
For de nye var det dejligt at møde andre med Tourette og se/møde
andre som man kan identificere sig med. Der blev også givet udtryk
for, at det er dejligt at der ikke kun er fokus på de nye, som måske i
forvejen er lidt nervøse for at møde det ukendte i en hel weekend.

Alle er ens og der tage godt imod nye og gamle og man bekymrer
sig om hinanden.
Det at møde andre med Tourette gør, at man turde åbne sig mere
op, og også ude i ens dagligdag vil man være mere åben om ens
Tourette.
Der bliver foreslået, at man næste gang kan hygge om aftenen med
spil/quiz og lidt baggrundsmusik hvis nogle har en lille højtaler de
kan tage med.
Alt i alt er der store ”roser” til arrangementet, som kun koster kr.
300,- for en hel weekend med overnatning inkl. mad samt 2 drikke
til maden.
Campingpladsen er blevet pænere og mere rent, samt maden var
også bedre denne gang. Det fortalte vi også til ”Campingmutter”, og
det blev hun naturligvis rigtig glad for at høre.

Søndag:
Efter en god morgenmad er det tid til at sige farvel og på gensyn.
Vi glæder os alle til at være sammen med vores ”Tourette Familie”
igen til april, hvor der forhåbentlig kommer endnu flere nye som
gamle.
De næste 2 træf i 2021 er den:
23. - 25. April 2021, hvor Martin og Judith forhåbentlig kommer
igen og øver ticstræning med os i små grupper.
Og igen den 10.-12. September 2021.
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Tak til Kjeld for de 30 år
i Touretteforeningen
Kjeld Kristensen er stoppet som kasserer i Tourette foreningen efter mange års
utrættelige arbejde for Tourette Syndrom.
Her på Tourette klinikken har vi haft et
fantastisk samarbejde med Kjeld, som altid
har været nysgerrig og åben overfor os.
Kjeld har tilrettelagt symposier og seminarer på højt fagligt niveau og vi har
været glade for at kunne bidrage med
videnskabelige indlæg og undervisning.
Ved den internationale konference om
Tourette Syndrom i København 2018
holdt Kjeld, på vegne af Tourette foreningen en fin velkomst tale og vi var
taknemmelige for at Kjeld og Kisten
Kristensen formidlede økonomisk
støtte til konferencen.
Mvh Tourette Klinikken i Herlev
Judy, Lone Nanette og Lotte

Kære Kjeld.
Tak for samvær og gode
møder igennem mange
år i Tourette foreningens
bestyrelse.
Mange emner er blevet
debatteret/diskuteret gennem
tiden. Ikke mindst tak for dit
store arbejde som foreningens kasserer.
Jeg ønsker dig det bedste og
håber du må nyde dit otium.
Varme hilsner fra Inge
Kære Kjeld.
Tak for dine mange år i foreningen,
tak for alle vores mange diskutioner,
tak fordi du har gjort mig nysgerrig og
ikke mindst tak fordi du altid har været
der for mig.
Kjeld du har betydet og betyder rigtig
meget for mig, jeg husker dig helt tilbage
til min start i foreningen i 1998 ved deltagelse på min første ungdomsweekend, og
jeg husker dit sidste bestyrelsesmøde, og
meget derimellem.
Din indsats har været enorm og kan
aldrig erstattes, du vil altid være en del af
DNA’et i foreningen.
Tak for alt det du har bidraget med
Mark Lindberg, næstformand

Kære Kjeld.
Tak for din gode hjælp samt gode
snakke vi har haft i den tid jeg har været med i bestyrelsen for voksengruppen. Jeg ved at Uffe også har haft nogle
gode snakke med dig.
God vind fremover.
Med venlig hilsen
Heidi Erler
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Kære Kjeld.
Tak for dit store arbejde i Dansk Tourette forening. Du startede i 1990 som medlem nr. 62
og stoppede i 2020.
I al den tid gjorde du meget og tog initiativ til
spændende ting.
Den første famileweekkend var et vellykket besøg i Gjern 1995, din søn syntes nu at der var
meget langt i mørke fra Albertslund til Gjern, vi
vidste slet ikke, hvad vi kom op til. Weekenden
gik godt.
Der var det store symposium på Panum institutet, hvor du skaffede spændende oplægsholdere.
En meget flot og spændende dag.
I november 2018 arrangerede du et velforberedt Symposium i Nyborg, Igen havde du
samlet fagpersoner med stor viden om Tourette.
En vel tilrettelagt dag for os og ikke mindst
deltagerne.
Efter du er stoppet forstår jeg bedre det store
arbejde som kasser, især ansøgninger der skal
overholdes forskellige steder, og meget mere.
Du har altid været meget hjælpsom, men har
haft svært ved at lære, at det kun er mig du kan
ringe til kl. 23..
Hjertelige hilsener
Kirsten

Gode råd om Tourette

Sjældne Diagnoser
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● Lad være med at sige til barnet, at de skal holde op med at have tics.
● Straf ikke barnet for noget, det ikke kan gøre
for.
● Følelsen af at være anderledens end andre
børn kan give lavt selvværd.
● Ros, når det er muligt.
● Find det bedste sted for barnet at sidde,
● Nogle børn har nytte af en dimseting, deres
fingre kan lege med.

Sjældne Diagnoser
Medlemmerne af
Dansk Touretteforening
og 52 andre foreninger

Børn siger f. eks:
Jeg er ikke god til at tegne, men god til computerspil. Ros alt det
der går godt. Fremhæve og fejre sejrene
Er det svært for børnene at slippe det, de er igang med, prøv at
bruge et æg ur, lav den aftale, at når uret ringer, skal de stoppe,
f.eks. ved spisetid.
Overstimulation og intense følelser. Når dit sensitive barn er
overstimuleret, vil de negative følelser ofte dominere. Dit barn
vil typisk føle sig truet og sårbar, når det er overvældet.
På grund af sin sensitive personlighed vil dit barn opleve de negative indre tilstande mere intenst og dybt end de fleste andre
børn.
Udfordringerne gælder især sensitive børn, som også er introverte. De trives med at arbejde på egen hånd og foretrækker typisk at tænke før de taler. Disse børn kan ‘underpræstere’ og
blive undervurderet såvel fagligt som personligt og socialt. De
bliver i værste fald stemplet som stille og anset for at være intetsigende, selvom de har meget på hjertet inde bagved.
Skab en hverdag med forudsigelige rytmer og holdepunkter, Genkendelighed og små velkendte traditioner for “hvornår man gør
hvad” beroliger dit barns nervesystem og giver sammenhæng og
tryghed, Lad der være fast aftalte tidspunkter for skærmtiden med
i-pad, spil, fjernsyn mm.
Jeg kan kun anbefale at læse meget mere fra Lise August
på www.sensitiv.dk
Eller kontakte kk@tourette.dk
Læs også Sygeforsikring.dk om bl.a. lydtiks.
Gå på Netdokter søg Tourette Syndrom

Dansk Tourette Forening er sammen med 52
andre patientforeninger med under paraplyen Sjældne Diagnoser.
Gennem Sjældne Diagnoser er vi også med
i Danske Patientforeninger. Sjældne Diagnoser repræsenterer os over for omverdenen.

Help-Line
Help-Line giver personlig rådgivning om sociallovgivning m
v.. Find hjælp på hjemmesiden:

www.sjaeldnediagnoser.dk
eller på. tlf. 3314 0010 til Help-line

Bisidder
Sjældne-bisidderne er et gratis tilbud til patienter og pårørende berørt af sjælden sygdom.
En bisidder kan hjælpe dig før, under og efter
et vigtigt møde med lægen, socialrådgiveren
eller andre fagpersoner.
Du kan høre mere om muligheden for at få
en bisidder ved at kontakte Sjældne Diagnosers Helpline:
Tlf. 3314 0010, mandag - torsdag kl. 10 - 14,
onsdag til kl. 17. Den sidste onsdag i måneden har vi åbent helt til kl. 20. Eller skriv til
os:
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helpline@sjaeldnediagnoser.dk.

