
Symposium/Konference i Aarhus d.5/9-2019.

Efter et grundigt forarbejde med forskellige patientforeninger, samt læger/lægehusledelse, primært 
drevet af Professor Lars Iversen, så er det lykkedes at få et center, der samler behandling af 
Autoimmune sygdom på Skejby sygehus i Aarhus. 
Centret blev indviet i Marts 2019, og det er nu klar til at behandle de første patienter.
Primært er det meningen , at man skal finde en behandlingsmanual, der kan spredes ud på de andre 
centre(afdelinger) i Danmark. 
Ud fra min fortolkning, er det sådan , at man kommer ind , som HS-patient(eller nogle af de andre 
autoimmune sygdomme), og er i behandlingsforløb, på denne afdeling. Så er det tænkt således, at 
der jo ofte er andre sygdomme/problematikker, der også følger med. På den måde, vil man så 
eksempelvis tilbyde til en HS-patient, en samtale med en mave-tarm specialist, da rigtig mange også
oplever udfordringer med fordøjelsen samtidigt med sin HS. En snak med en diætist, om en god og 
varieret kost. Mulighed for at snakke med en sexolog, omkring de udfordringer vi har, i den retning.
Psykolog bistand, hvis det er et behov. Der er også tiltag,angående at man kan snakke med en 
socialrådgiver.

Alt det ovennævnte har jo hver sin ”søjle”, indenfor sundhedssektoren, men det er meningen med 
centret i Aarhus, at det skal finde en løsning/model på alle disse enkeltbehandlinger, og nærmest 
skære igennem alle søjlerne, og så skabe et behandlingsforløb ud fra det. Så man laver en 
helhedsplan, for den enkelte patient, på de forhåbentlig kommende autoimmune centre.

Indtil videre er der givet bevilling/finansiering til en 4-årig forsøgsperiode, og holdet består af både 
heltid og deltidsansatte læger, sygeplejersker, samt andet sundhedspersonale.
Det anslås at der er cirka 3-400.000 personer med autoimmune sygdomme i Danmark((eks HS, 
rygsøjlegigt, Psoriasis, Morbus Chron mfl.
Afdelingen i Aarhus, anslås at kunne have cirka 400 patienter igennem, deres behandlingssystem. 
Disse patienter vil primært findes i Midtjylland, og blandt eksisterende patienter.
I forhold til udgangspunktet, hvor der jo er 1000 gange flere, så er det for at lave en vejledning, som
så senere skal udbredes på vores sygehuse.

På selve konferencen, havde hver ”søjle” sin taletid, altså psykolog, 
diætist,fysioterapeut,hudafdeling,sexolog mfl, og vi fik også en patienthistorie, fra en Q(44 år), der 
led af rygsøjlegigt.. Hun var rigtig glad for den nye helhedsorienterede behandling, og er 
forhåbentlig en af de første pionerer, på en behandlingsform, der forhåbentlig(egen mening), vil 
kunne hjælpe os, med de her autoimmune sygdomme.(Vores immunforsvar angriber ens egen krop).

I pauserne,havde de fremmødte patientforeninger, samt behandlende afdelinger, sin egen stand, og 
det var muligt at stille spørgsmål. Jeg var på vegne af HS-patientforeningen, derovre med vores 
materiale, og svarede på spørgsmål. Spørgelysten var stor, og gik jo naturligvis meget i min stand, 
omkring behandling, og en del spørgsmål omkring forbindinger og bandager. Noget vi meget gerne 
vil arbejde videre på….

Alt i alt , var det virkelig spændende at høre om de muligheder, der forhåbentlig kommer ud af dette
store arbejde, som er sat iværk.
Tilstede var der cirka 80 personer (plus/minus)
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