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Den 1. november gik vi danskere til 

valg og sammensatte et nyt Folketing.  

 

Men en regering har vi skrivende stund 

ikke fået. Men der bliver nok at tage fat 

på, når vi på et tidspunkt får en rege-

ring, ministre og en statsminister. 

 

Men der har naturligvis også været go-

de ting her i 2022. Blandt andet fik vi 

mulighed for – men nogen forsinkelse – 

at fejre vores Dronning Margrethe i an-

ledning af hendes 50 års jubilæum på 

tronen – og naturligvis vores forenin-

gens 30 års fødselsdag. Vi fik losset 

coronaen helt ud vores hverdag, og så 

var sommeren for det meste fantastisk.  

 

Og når de hele virker lidt mørkt er det 

værd at huske på det, som Andreas 

Odbjerg synger så smukt og rigtig i sin 

sang ”I morgen er der også en dag”. 

Må 2023 blive godt og lykkebringende 

for jer alle 

 

Så gik der endnu et år. Og hvilket 

et. Har gik man og troede, at tinge-

ne ikke kunne blive mere end udfor-

drende end årene 2020 og 2021, 

hvor corona-pandemien stjal den 

globale dagsorden og opmærksom-

hed.  

 

Endelig var den fordømte virus ved 

at være inddæmmet, da den var helt 

gal igen. Putin og Rusland invadere-

de Ukraine og kastede hele verden 

ud i en skræmmende krise, der ikke 

er set værre, siden den kolde krig 

var dybfrossen.  

 

Ruslands krig er naturligvis aller-

mest forfærdelig for de ukrainere, 

der må se deres land angrebet og 

deres kære i krig og under angreb.  

Men krigen har også haft store kon-

sekvenser i resten af verden. Galop-

perende energipriser, inflation og 

usikkerhed på jobbet hører nu med 

til dagens uorden her i Danmark. 

 

 

Kære medlemmer af foreningen 
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Gitte og jeg var i begyndelsen af 

november til det årlige møde i 

EGS i Amsterdam. EGS er vores 

europæiske sammenslutning af 

galaktosæmiforeninger rundt om-

kring i Europa. Målet er at dele 

information, styrke opmærksom-

heden på galaktosæmi og opmun-

tre til forskning, samt at støtte lo-

kale patientforeninger. 

 

De forskellige lande deltager med 

lidt forskellig styrke men fælles er 

et glødende ønske om at bedre 

situationen for folk med galakto-

sæmi og deres pårørende i alle 

aldre.  De næste års fokusområ-

der vil  være fastholdelse i patient-

foreninger, hvilket I ved også er et 

problem hos os. 

 

I år var der to nye deltagere, et 

par fra Tjekkiet. De havde mistet 

deres første barn pga. en for sen 

diagnose af galaktosæmi hos bar-

net. Virkelig tragisk. Men de hav-

Møde i EGS i Amsterdam 
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de fået endnu et barn med galakto-

sæmi og denne gang blev diagnosen 

heldigvis stillet i tide. I Tjekkiet findes 

ingen patientforening, så de ville 

straks hjem og starte en.  EGS kun-

ne give dem masser af råd og vej-

ledning i forhold til opstart. Og i Tjek-

kiet kendte behandlerteamet ikke til 

de nye internationale guidelines – så 

der er meget at arbejde på for dem. I 

Tjekkiet er diæten meget streng, fx 

må børn ikke få kerner fra agurker 

eller få tomater og æbler… uha, uha. 

 

Gennem tiden har EGS stået for en 

del fremskridt, fx målinger af galakto-

seindhold i ost og ekstremt vigtigt for 

os alle – internationale guidelines for 

behandling. I år var der også delta-

gelse af forskere og det var helt utro-

ligt spændende at høre hvad de hav-

de at fortælle.  
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Noget af det bedste, som kan ske for 

os på redaktionen, er at få beretnin-

ger fra medlemmerne. Sådanne ind-

læg er altid interessante og inspire-

rende at læse. Der er ofte ting i for-

tællingerne, som vi kan relatere til 

vores egne liv.  

 

Til dette blad har vi fået en fortælling 

fra et ungt medlem, som efter som-

merferien begyndte en tilværelse som 

efterskoleelev.  

 

Mit navn er Signe, og jeg er 17 år 

gammel og har klassisk galaktosæmi. 

Jeg går i 10. klasse på Vardeegnens 

Gymnasieforberedende Efterskole 

(VGE), og efter sommerferien er det 

planen, at jeg skal starte i gymnasiet i 

Aarhus, hvor jeg bor med min familie. 

 

VGE er en almen og boglig eftersko-

le, og jeg valgte lige præcis den sko-

le, fordi de har en forfatterlinje, som 

jeg gerne ville have som linjefag. Jeg 

har altid interesseret mig for bøger og 

ville finde ud af, om skrivning var no-

 

get for mig. På forfatterlinjen skriver vi 

vores egne fiktionelle tekster. Vi skriver 

på mange forskellige måder og en 

masse forskellige genrer.  

 

Inden jeg startede på efterskole, havde 

jeg et par bekymringer, blandt andet 

angående mad. Ville der være mad, 

som jeg kunne tåle på skolen? Ville de 

andre på skolen synes, det er mærke-

ligt? Ville jeg føle mig udenfor, hvis de 

andre fik noget mad, jeg ikke kunne få? 

Jeg har før fået mange spørgsmål om-

kring galaktosæmi og hvad, det er. Og 

hvis jeg siger, at jeg ikke kan tåle 

mælk, tror de fleste, at jeg er laktosein-

tolerant eller har mælkeallergi hvilket jo 

ikke helt er sagen.  

 

På min tidligere skole kunne mange 

også finde på at komme med små træl-

se kommentarer om veganske produk-

ter, som er en betydelig del af min kost. 

Der er ikke nogen her, der synes det er 

mærkeligt, og hvis nogen spørger, kan 

jeg godt finde på bare at svare, at jeg 

er laktoseintolerant. Det er nemmere. 

Signe på efterskole 
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tar, skal man hente sin mad ude i køk-

kenet. Der er der et bord, hvor der står 

skilte og så maden. Så hvis maden er 

uden mælk, står den foran skiltet hvor 

der står minus mælk på. Det er smart, 

fordi jeg kan slippe for at stå i kø og 

vente på, at de andre tager mad, og 

jeg får et bedre forhold til køkkenper-

sonalet, end jeg ellers ville have haft.  

 

Personalet i køkkenet er rigtig søde, 

og de svarer gerne på spørgsmål om-

kring tilberedelsen af maden eller er 

klar til at hyggesnakke. Og med hen-

syn til spørgsmålet om at føle sig 

udenfor, er det heller ikke et stort pro-

blem. Der er altid noget andet jeg kan 

få i stedet for, hvis de andre for ek-

sempel får kage. 

 

Jeg har generelt en rigtig god oplevel-

se med at gå på efterskole. 

Jeg har fået en masse gode venner, 

og jeg føler at jeg er kommet et sted 

hen, hvor man bliver accepteret på 

trods af eventuelle forskelligheder. 

Noget jeg ikke rigtigt oplevede på min 

gamle skole. På min efterskole er der 

plads til alle. 

 

Det viste sig heldigvis, at der ikke var 

nogen grund til bekymring. Det viste 

sig, at der også er en del andre, der 

ikke kan tåle mælk, og der er et par 

stykker, der er glutenallergikere.  

 

Skolen har fire virkelig søde køkken-

damer, som laver mad til skolen hver 

dag. Hvis man har noget mad, man 

ikke kan tåle, eller hvis man er vege-
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Der blev bl.a. stillet skarpt på Hel-

pline. Et nyt hold er ved at blive sat 

og Helpline er et rigtigt godt sted, 

om end der fortsat er lidt knaster 

omkring finansieringen. Bisidder-

korpset er også på vej til at få for-

stærkning med hele otte nye bisid-

dere. 

 

Europæisk og nordisk samarbejde 

var på dagsordenen. EURORDIS er 

slagkraft i det europæiske samar-

bejde og europæiske politik har virk-

ning på nationalt niveau. F.eks. hvi-

ler den nationale strategi for sjæld-

ne sygdomme på en henstilling fra 

EU´s sundhedsministre, European 

Reference Networks udspringer af 

et EU-direktiv og der er et stadigt 

tættere samarbejde om udvikling og 

ibrugtagen af nye behandlingsmeto-

der. 

Repræsentanter fra en række for-

eninger fortalte om deres internatio-

nale arbejde. Det stod klart, at netop 

når sygdommen er sjælden, er der 

stor merværdi forbundet med sam-

I begyndelsen af november var 

der medlems- og repræsentant-

skabsmøde i Sjældne Diagnoser. 

Vi bringer her et uddrag af det re-

ferat, som foreningen selv har lagt 

på sin hjemmeside. Det fuldstæn-

dige referat kan man nemt finde i 

Sjældne Diagnosers hjemmeside: 

 

Med til mødet var mere end 60 

deltagere fra 37 forskellige for-

eninger.  

Mødet i Middelfart var et af de to 

årlige møder, hvor frivillige fra 

Sjældne Diagnosers 55 medlems-

foreninger samles til medlems- og 

repræsentantskabsmøde. Udover 

de formelle forhold omkring selve 

repræsentantskabsmødet, er der 

fokus på opkvalificering og erfa-

ringsudveksling om livet med 

sjældne sygdomme og handicap 

samt om de små foreningers ud-

fordringer. 

 

Der var mange emner på dagsor-

denen til efterårets møde. 

Medlemsmøde i Sjældne Diagnoser
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rende og handicapforeningernes råd-

givninger og tilbud. Det var corona-

perioden, der gav inspiration til porta-

len, hvor mange havde brug for at 

komme i kontakt med rådgivninger, 

netværk og andre støttefunktioner i 

foreningerne. Og der var ingen samlet 

indgang. Det er der nu for en række af 

foreningerne. For at være med på por-

talen skal man opfylde en række kvali-

tets- og andre kriterier. Det er en ud-

fordring for nogle af Sjældne Diagno-

sers små medlemsforeninger.  Morten 

gav tilsagn om at fortsætte bestræbel-

serne for at få alle foreninger, der øn-

sker det, direkte eller indirekte repræ-

senteret på portalen. 

  

Sidst på mødet blev det til en snigpre-

miere på nye tal fra det europæi-

ske Rare Barometer, som har gen-

nemført en større undersøgelse af 

sjældne diagnostiske forløb. Mere end 

300 danskere har deltaget og der er 

meget læring at hente. Resultaterne 

offentliggøres på et lidt senere tids-

punkt. 

arbejde over landegrænser. 

Lørdag fik repræsentantskabet 

også besøg af Morten Freil, di-

rektør for Danske Patienter 

 

Han fortalte om Danske Patien-

ter som talerør for alle patienter 

og pårørende i Danmark. Der er 

23 medlemsforeninger, der re-

præsenter104 patient- og pårø-

rendeforeninger, der tilsammen 

har 900.000 medlemmer. Mor-

ten gav nogle eksempler på, at 

Danske Patienter også arbejder 

målrettet med problemstillinger, 

der er særligt relevante for de 

sjældne: f.eks. ift. Medicinrådet, 

hvor Danske Patienter arbejder 

for accept af usikkerhed på stu-

dierne omkring medicin til små 

patientgrupper og for accept af 

højere priser end på anden me-

dicin. 

 

Herefter fortalte Morten om por-

talen på sundhed.dk som en 

fælles indgang til patient-, pårø-

Sjældne Diagnoser 

https://www.eurordis.org/rare-barometer/english/
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Hvad er gen-terapi? 

Gen-terapi er behandling af alle mulige 

forskellige sygdomme, der skyldes 

genfejl. Genfejlen eller mutationen 

som det også kaldes, kan være noget 

man er født med som ved galaktosæ-

mi, eller noget man har fået, som ved 

fx kræft.  

 

Behandlingen går ud på at man på en 

eller anden snedig måde, indsætter 

noget rask DNA ind i nogle, eller alle 

kroppens celler. Det lyder jo nemt nok! 

Men det er svært at få det nye gen ind 

i cellerne og få det hele til at virke efter 

hensigten. Til dato er der kun få syg-

domme (fx blodkræft og sjældne im-

munsygdomme), der behandles med 

gen-terapi. Men de store firmaer bru-

ger enorme summer på gen-terapi og 

det går hurtigt i øjeblikket. 

 

Man bruger flere slags metoder til at få 

det nye DNA ind i cellerne. Den ene 

metode er virus, som den adenovirus, 

som vi skrev om sidst, at Pfizer bruger. 

Man kan også bruge forskellige typer 

af plastikmateriale. 

 

Man skal vælge hvilke organer, det 

nye gen skal ind i. Ved galaktosæmi 

er leveren et godt sted, da meget af 

kroppens stofskifte foregår her. Men 

man skal også overveje bivirkninger. 

Vil gensplejsning i en lever på et 

menneske kunne give kræft?  

 

Der forskes også i at bruge den 

samme type mRNA indsprøjtninger, 

som man bruger i Pfizers-BioNtecs 

og Modernas Corona-vaccine. For-

delen ved denne type gen-terapi er 

at der ikke er så mange bivirkninger, 

men ulempen er, at det skal gives 

ofte.  

 

Ingen af forskerne på mødet ville, 

eller kunne fortælle om, hvor langt 

midler mod galaktosæmi er i øjeblik-

ket, men på internationale websider 

findes omtale af flere forskellige tera-

pier fra forskellige firmaer. Firmaerne 

er også i konkurrence med hinan-

den, og ikke meget, slipper ud.   

 

 

Den forskning der blev talt om i Amsterdam
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Omics  

Ordet Omics er en sammenblan-

ding af flere forskellige metoder 

inden for forskning. Proteomics, 

genomics og metabolomics. 

Omics dækker over en ny og 

smart måde at se på kroppen på. 

En måde som man kun kan bruge 

med moderne kæmpestore super-

computere.  

 

Pointen er at tage en blodprøve 

fra en person med galaktosæmi 

og en person uden galaktosæmi. 

Blodprøverne indeholder flere mil-

lioner forskellige stoffer. Så putter 

man prøverne ind i en computer og ser 

på hvilke forskelle, der er på de to per-

soner. Der vil være mange, de fleste er 

opstået, fordi folk bare er forskellige. 

Men så tager man en ny blodprøve på 

nye folk med og uden galaktosæmi og 

ser efter ’ens’ forskelle.  

De ens forskelle leder man så efter i 

endnu et par. Om og om igen gennem 

computeren med forskellige kombinatio-

ner af par. Til sidst vil man have en liste 

af stoffer, der er forskellige mellem folk 

med og uden galaktosæmi. Måske er 

forskellen vigtig, måske er den ligegyl-

dig. Men man har fået en idé at arbejde 

med….  

handler om for-
eningens hjem-
meside. Det kræ-
ver nu et login 
med kodeord for 
at læse en stor 
del af indholdet 
på hjemmesiden.
 
Brugernavn: for-
mand          Ad-
gangskode: gitte
 

Den forskning der blev talt om i Amsterdam 



 

30 års jubilæum !!  



HUSKEREGLER: 
1. Er det lavet af mælk duer 

det ikke (undtagen fast 
ost) 

2. Er det lavet af et mejeri 
duer det næsten aldrig 

3. Laktase behandling skal 
ikke deklarares, men 
mælk skal. Står der at et 
produkt er laktosefrit, 
men indeholder mælk = 
laktasebehandling 

Hvad kan man tåle: 
Mælkeprotein 
Mælkefedt 
Mælkesyre 
Smørfedt 
Smørolie 
Smøraroma 
Kakaosmør 
Osteløbe 
 

Hvad kan man IKKE tåle 
Mælkesukker 
Laktose 
Mælkepulver (sød/let/skummet 
osv) 
Valle/vallepulver 
Ostepulver 
Mysepulver 
’Laktosefri’ produkter hvor laktosen 
er fjernet med laktase 

30 års jubilæum !!  
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Derfor skal Sjældne Diagnoser have 

stor ros for i valgkampen at sende 

en hilsen til folketingskandidater. Det 

sket med et åbent brev, hvor der 

blev gjort opmærksom på mange af 

de udfordringer, som personer med 

sjældne sygdomme står med. Her 

blot et par af pointerne: 

Vidste du f.eks., at hver anden 

sjældne patient har oplevet at få en 

forkert diagnose og/eller ikke blive 

taget alvorligt i sundhedssystemet? 

Men det nytter at lytte, blev folke-

tingskandidaterne gjort opmærksom 

på: 

Målt på behovet for bedre behand-

ling, rettidig diagnostik og social støt-

te, er der kolossale gevinster ved at 

give de sjældne en chance. 

Som nævnt var det meget prisvær-

digt, at Sjældne Diagnoser bankede 

på hos folketingskandidaterne. Men 

det lod ikke til, at pointerne blev hørt. 

Overhovedet. I hvert fald fyldte for-

holdene for handicappede og perso-

ner med særlige diagnoser intet som 

helst i valgkampen eller i de efterføl-

gende politiske forhandlinger. 

Der har været endeløse diskussioner 

om sundhedsvæsenet. Men det hele 

har handlet om manglen på sygeple-

jersker, aflyste operationer og be-

handlingsgaranti. Intet som vilkårene 

for de sjældne borgere. Dermed lig-

ner det, at forholdene for sjældne 

borgere vil være helt fraværende på 

Det er en kold tid, som vi 

lever iog det bliver den 

nok ved at være  

– desværre 
Kommentar af Sander Schmidt 

Astrup, redaktør på medlemsbladet 

I skrivende stund er det mere end 

en måned siden, at danskerne valg-

te politikerne til Folketinget. Uden at 

der på nuværende tidspunkt er kom-

met en regering ud af de langstrakte 

politiske forhandlinger. Altså står 

vores land uden den regering, hvis 

ministre kommer til at træffe de af-

gørende beslutninger, der vil sætte 

rammerne for vores hverdag og mu-

ligheder her i tilværelsen. 

Men der skal nok komme en rege-

ring. Måske får vi en sådan i tidlig 

julegave. Eller i det nye år?  

 

Og så begynder kampen for at vinde 

gunst hos ministre og et bestem-

mende flertal i Folketinget. Og her 

kan man som lille patientforening 

nemt komme i klemme, når vi er i 

opmærksomhedskonkurrence med 

giganter som Kræftens Bekæmpel-

se og Ældresagen, der med stor 

styrke taler den voldsomt voksende 

gruppe ældres sag. Vores lillebitte 

foreningen kan slet ingenting. Men 

vores paraply Sjældne Diagnoser 

har trods alt en lille mulighed for at 

påvirke politikerne  
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 landspolitikernes lystavle.  

Foruden sundhedsvæsenet har de 

politiske diskussioner drejet sig om 

blandt andet privatøkonomi, inflati-

on og galopperende energipriser. 

Det hele udløst af Putins vanvittige 

angreb på Ukraine. Når verden i er 

i brand, er der ganske enkelt ikke 

mental båndbredde til personer 

med særlige behov og sjældne di-

agnoser.  

Hos kommunerne, der skal forvalte 

velfærden, vil der givetvis heller 

ikke være meget forståelse at hen-

te. De kommunale budgetter vil i de 

kommende år være spændt til bri-

stepunktet for at sørge for ordentlig 

ældrepleje, ligesom der muligvis vil 

blive sendt penge i retning af at 

dæmme op for den stigende mistri-

vsel blandt unge. Det er godt og 

rigtigt både at sikre et værdigt 

ældreliv og ungdomsliv.  

Men med sådanne prioriteter er 

stor risiko for, at medlemmer af vo-

res forening og andre med behov 

for hjælp og forståelse for kommer 

til at møde mange afslag hos de 

kommunale sagsbehandlere. Så 

det kan blive meget op ad bakke, 

når der skal søges bevillinger og 

anmodes om hjælp.  

Det kan virke svært og uoverskue-

ligt. Men herfra skal lyde en opfor-

dring om at hænge i og stå fast på 

sin ret – eksempelvis når kommu-

nen nægter økonomisk kompensa-

tion for laktosefri diæt.  

Og der kan blandt andet være 

hjælp at hente hos Sjældne Diag-

noser, der både tilbyder en telefon-

rådgivning – Helpline – og mulig-

heden for at få en bisidder med til 

de afgørende møder hos f.eks. 

kommunens sagsbehandler. Og I 

skal huske, at sagen ikke er afgjort 

med en afslag fra kommunen. Der 

er altid mulighed for at få sagen 

vurderet ved Ankestyrelsen. Og 

din kommune er lovmæssigt for-

pligtet til at oplyse dig om dine mu-

ligheder for at klage. 

Det er ikke kun ude i verden, i 

landspolitikken og i kommunerne, 

at den er gal. Det kan den også 

meget snart være i vores egen lille 

forening, der i år har fejret 30-års 

fødselsdag. For vi kan risikere, at 

foreningen ikke kommer til at fejre 

sin 31-års fødselsdag.  

I foråret er der kaldt til generalfor-

samling i vores forening. Her er 

vores mangeårige formand Gitte 

Østergaard på valg. Og som det 

har været kendt i nogle år, så kom-

mer Gitte Østergaard ikke til at 

modtage genvalg. Det betyder, at 

en person skal melde sig som for-

mandskandidat og modtage valg 

på generalforsamlingen. Hvis det 

ikke sker, bliver konsekvensen, at 

der efterfølgende bliver indkaldt til 

endnu en generalforsamling, hvor 

foreningen opløses.  



Der er megen hjælp at hente ved Sjældne Diagnoser. Bla. den såkaldte bisid-
der-ordning, hvor du kan få en velkvalificeret person med til vigtige og afgø-
rende møder med f.eks. kommune eller sygehus.  
Sjældne-bisidderne er et gratis tilbud til patienter og pårørende berørt af sjæl-
den sygdom. Alle bisiddere har gennemgået en særlig uddannelse og har 
erfaring med sjældne sygdomme og handicap. Du kan høre mere om mulig-
heden for at få en sjældne-bisidder ved at kontakte Sjældne Diagnosers Hel-
pline.  
Hvis du vil høre mere om mulighederne for at få en bisidder med til et møde, 
så kontakt Helpline: Mandag – torsdag kl. 10 – 14, onsdag til kl. 17. Den sid-
ste onsdag i måneden er der åbent helt til kl. 20. 
Så ring til: 33 14 00 10 
 
Du kan sende en mail på helpline@sjaeldnediagnoser.dk. Hvis du sender os 
personfølsomme oplysninger, anbefaler vi, at du sender en sikker mail. 
 

En frivillig sjældne-bisidder kan: 
· Forberede mødet sammen med dig, så du føler dig mere tryg 
· Hjælpe til med at formidle viden og dokumentation 
· Skabe et trygt rum, så du selv kan tage vare på dine interesser 
· Stille relevante spørgsmål og hjælpe med at få tingene sagt 
· Efter mødet gennemgå mødets forløb og resultater sammen med dig 
-     Tale med dig om hvordan fremtidige møder kan gribes an. 

En frivillig sjældne-bisidder kan ikke: 
˚ Mægle mellem parterne 
˚ Forhandle, drøfte og træffe beslutninger 
˚ Tilbyde rådgivning – hverken før eller efter mødet. Den kan fås i Helpline. 

 
Sådan er et typisk forløb: 
 
Først - formøde: 
Du mødes med bisidderen – fysisk eller pr. telefon – hvor I sammen lægger 
en plan for det møde, bisidderen sammen med dig skal deltage i. 
 
Dernæst – selve mødet: 
Bisidderen går med til mødet. I har på forhånd aftalt, hvilken rolle bisidder 
har. Bisidderen kan f.eks. tage noter, hjælpe med at få tingene sagt eller væ-
re fluen på væggen. 
 
 
Til sidst - efter mødet: 
Du evaluerer mødet sammen med bisidderen. Det vil I typisk gøre i forlængel-
se af selve møde 

Bisidder-ordning 

mailto:helpline@sjaeldnediagnoser.dk


Glade vindere af weekendens  
konkurrencer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Årskursus 2023 
 

Lørdag d.25 marts kl 09:00 til søndag d. 26 kl 
10:00 

Vores behandler-team Allan 
Lund og Helle Vestergaard 

kommer og fortæller 
 

Hotel Park, Milling Hotels,  
Viaduktvej 28, Middelfart 

 

Familie-weekend 
 

Ved vi ikke endnu :-) 
 
 
 

Men, det kræver vist at en 
formand bliver valgt i foråret 
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www.galaktosaemi.dk  
 
Vores hjemmeside med mas-
ser af relevant og konstruktiv 
information. Siden forsøges 
opdateret ofte. Du kan også 
benytte dig af muligheden for 
at få foreningens nyhedsmail.  
 
I  forhold til informationsguider       
vil du bl.a. finde 

• Diætkort - når du skal 
”ud” 

• Kærlig og nyttig informa-
tion - Til nye forældre 

• Infopjece til brug for dit 
barn, i institutionen eller 
skolen. Om laktosefrie 
alternativer ved besøg 
hos kammerater.  

 

EGS 
 

European Group for 
Galactosaemia 
 
Hjemmeside med oplysninger 
om den europæiske galakto-
sæmiforening. 
Bl.a. med henvisning til de an-
dre europæiske landes hjem-
mesider  
 
www.galactosaemia.com 
 
Danmark er medlem af den 
europæiske galaktosæmifor-
ening. 
 
 

 Nyhedsblad for  
Galaktosæmiforeningen 

• udkommer 2 gange om året  

•  
Et blad med information om galakto-
sæmi, gode idéer og erfaringer. Go-
de og relevante informationer for 
personer med galaktosæmi, pårø-
rende og fagfolk. 
Vores alle sammens talerør, så 
brug det gerne med det du har lyst 
til at bidrage med.  Kontakt bladets 
redaktør hvis du har behov for hjælp 
til at formidle dine ideer til bladet. 
 
Laktosefri kogebog 

• Kogebog med ca. 200 gode 
og letlavede laktosefrie op-
skrifter. Bogen indeholder 
også et informationsafsnit 
med gode råd og vejledning 
om laktosefri madlavning og 
indkøb. Opdateret version 
2010. 

• Køb kogebogen på hjemme-
siden 200 kr. plus porto 50 kr.
—eller mail for-
mand@galaktosaemi.dk 

Hjemmeside  -  

Information om Galaktosæmi 
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DUKH 
Center for medfødte stofskifte-
sygdomme, Rigshospitalet 
 
Overlæge, dr.med. 
Allan Meldgaard Lund 
E-mail:  
allan.lund@regionh.dk  
 
Opgang 4, 6. sal. 
Rigshospitalet 4062 
Blegdamsvej 9 
2100 København Ø 
 
Tlf. 35 45 2793 
 
Fra BørneErnæringsenheden:5094 
 

• Helle Vestergaard, cand.scient. 
i klinisk ernæring 

• Camilla Carøe, cand.scient. i 
klinisk ernæring 

• Mette Bay Mortensen 
Klinisk diætist 
 

E-mail:  
Helle.Skandorff.Vestergaard 
@regionh.dk 
Camilla.Henriksen@regionh.dk 
 

Sjældne Diagnosers helpline 
Dette er et gratis tilbud med rådgiv-
ning. Der kan ringes på telefon  
3314 0010,  
mandag – torsdag kl. 10 – 14,   
onsdag til kl. 17.  
Den sidste onsdag i måneden har 
Helpline åbent helt til kl. 20. 
 
helpline@sjaeldnediagnoser.dk 
 
 

Facebook: 
Foreningens facebook-gruppe hedder 
’Til os med galaktosæmi og vores 
nærmeste’. 
 
Gruppen er kun for medlemmer 

 

DUKH er en selvejende institution 
under Social- og Integrationsministeri-
et. Vi skal medvirke til at styrke rets-
sikkerheden for mennesker med et 
handicap. Det gør vi ved at give uvil-
dig rådgivning til mennesker med 
handicap og deres pårørende i sager, 
der måske er gået i hårdknude, eller 
hvor borgeren føler sig uretfærdigt 
behandlet. 

DUKH skal også medvirke til at for-
bedre sagsbehandlingen på handi-
capområdet gennem forebyggelse.  

DUKH's hovedkontor ligger i Kolding, 
lige ved siden af motorvejen. Vi har 
bor i en moderne handicaptilgængelig 
bygning. Adresse er Jupitervej 1, 
6000 Kolding. 

Det er muligt at kontakte rådgivere 
hos DUKH telefonisk. Mandag, tirs-
dag og fredag er det muligt at få en 
rådgiver i røret mellem klokken 9 og 
15. Torsdag fortsætter træffetiden 
frem til klokken 17. Onsdag er det 
ikke muligt at få telefonisk rådgivning. 
DUKH’s telefonnummer er 76 30 19 
30. 

Du kan også sende folkene hos 
DUKH en mail på adressen: 
mail@dukh.dk 

Det er også muligt at sende en kryp-
teret mail med personfølsomme op-
lysninger til DUKH. Læs om hvordan 
på DUKH’s hjemmeside. 

DUKH har også en side på Facebook. 

 
www.dukh.dk  

https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/julianemarie/boerne-unge-klinikken/center-for-sjaeldne-sygdomme/CMS/nedarvninger/Sider/nedarv-kontakt.aspx?isIframe=1#
https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/julianemarie/boerne-unge-klinikken/enheder-og-funktioner/boerneernaeringsenheden
mailto:mail@dukh.dk
http://www.dukh.dk


20 

 

 
 
 

 

Husk nu at 
melde til  
foreningen 
hvis du flyt-
ter! 
 
Hvis du vil ha-
ve bladet, er 
vi altså nødt 
til at kende 
din adresse! 


