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Deltagare från Sverige var Susanne Zell, Carina Hvalstedt, Liz Kokko, Annette Carlsson och 
Anne Magnusson. (Annette var inbjuden av EHA och hade föreläsningar om munhälsa för 
personer med Huntington, hon pratade om utmaningarna med att ha en bra munhälsa och 
tandvård när du har Huntingtons sjukdom och hon kom med lösningar med hur man ska 
hantera det på bästa sätt)
Efter välkomsttal från Astrid Arnesen, president för EHA, informerade Ramona Moldova om 
föreningens uppbyggnad i Rumänien. 

Vi fick höra om hur Huntingtons sjukdom har påverkat två personers familjer från Irland och 
Malta. De gav oss praktiska tips och strategier över hur man på bästa sätt kan leva 
tillsammans med den sjuka/sjuke hemma. Vikten av att samarbeta med forskarna och vara 
medveten om att vi som familjer behövs inom forskningen. Att prata om Huntingtons 
sjukdom i familjen, fick vi lära oss genom att lyssna till olika individers val och erfarenheter 
som ”livsforskare”. Ett exempel är att ha fokus på varje individs mående och deras identitet, 
och även se till att de får en chans att prata om sina känslor och att vara involverad i 



familjen. En familj berättade om hur deras hem blivit ett ställe där ”alla vill hänga” då den 
sjuke inte längre orkar ge sig ut så får vänner komma hem.

Efter första dagens lunch delades vi in i tre grupper: professionella, rumänska 
patientföreningen (som “på order” fått låna Dr Radu Constantinescu från Huntington 
Centrum i Göteborg) och familjemedlemmar. De här tre grupperna blev som en vanlig 
sammankomst i RHS lokalgrupper med olika slags diskussioner. 
Efter gruppdiskussionerna visades två filmer: ”When illness becomes a challenge” och 
”To be Huntington or not”. Den som rekommenderas att ses på YouTube är ”When illness 
becomes a challenge” då den handlar om en volontär som försöker sätta sig in i patientens 
värld. Kvällen avslutas med en trevlig middag.

På fredagen började vi med parallella sessioner, vi som representerade RHS deltog i fyra av
dem: Den första handlade om hur man på bästa sätt använder cooping strategier vid 
Huntingtons sjukdom och hur man själv blir starkare som individ. 
På den andra fick man information om hur boendena Atlant care Home (Nederländerrna) 
och Tangkaer care Home (Danmark) tar hand om patienter i de senare faserna av 
Huntingtons sjukdom. 
Den tredje handlade om musikterapi, och det som framkom är att England är det enda 
landet i Europa som har försökt bevisa att musikterapi skulle vara bättre än någon annan typ
av terapi, vilket inte gick att bevisa. Uppmärksamhet är uppmärksamhet, oavsett vilken form 
den ges i. Ett nytt projekt i Norge börjas nästa år, där man skall undersöka om hur 
musikterapi i form av ren sång (körsång) gör att sväljförmågan behålls längre då det är exakt
samma muskler som används vid sång som vid sväljning. En sång som togs upp är HD 
Blues som är skapad dagen efter en amerikansk musiker Brian Schrag USA fick ett positivt 
besked. 

Under Annette Carlssons föreläsning gällande munhälsa fick man en tydlig inblick över hur 
viktigt det är att hjälpa den som har Huntington med sin munhälsa/tandvård. Hon visade vad 
som händer med munhälsan under sjukdomens progression. Annette har följt många 
patienter under flera år och kunde visa med foton hur munhälsan kan raseras om man inte 
får hjälp och hur bra munhälsan kan bibehållas om personen får hjälp och stöd. Munnen 
hänger ju ihop med hela kroppen och alla vet att sväljningssvårigheterna gör att risken för 
lunginflammation är mycket stor. Kan man undvika att stora mängder bakterier från munnen 
aspireras så påverkas risken för lunginflammation. Deltagarna fick tips och tricks om hur 



man ska prata med patienten om munhygienen, hur man ska prata med patienten om att 
hjälp kanske behövs och vilken typ av motivation som behövs för att se till att 
munhälsa/tandvård och besök inte ses som något negativt.

Nytt för i år var att vi fick även fick tips o tricks från andra länders patientorganisationer, här 
presenterades Belgien och Scotland som två av de äldsta o största och Italiens nya 
organisation som enbart är till för unga vuxna som startades i år.
Italien har valt att dela upp sig i flertalet organisationer då de inte anser att frågorna drivs på 
det sätt som man själv vill. Nu har landet tre olika föreningar.
Scotland har idag 47 anställda och 200 volontärer, en omsättning på 14 miljoner kronor. Tre 
av de anställda jobbar enbart med familjernas ekonomi. De har dygnet runt service, vilket är 
en tjänst de köper in utifrån. Alla pengar de får in utifrån har hitintills kommit enbart ifrån 
familjer med Huntingtons sjukdom, alltså inga pengar från annat folk. De vill försöka nå ut 
bättre och har precis spelat in en reklamfilm som handlar om en familj med mindre barn för 
att väcka empati. Att uppmärksamma är att i Scotland är det 1 på 5000 som har Huntingtons
gen eller är i risk för att få den.
Belgien har 1 på 11000 och snitt på Europa sägs vara 1 på 8000.
(Här beror det kanske på hur man räknar vilka och hur många man räknar som är i risk).

Juvenil Huntington
Dr. Ferdinando Squitieri höll en föreläsning om Juvenil Huntingtons sjukdom.
Han lär vara en av de bättre i världen på denna variant av sjukdomen. Tredje gången just 
jag (Susanne) lyssnade på ett föredrag med honom. 
Ett nytt projekt har kommit igång som är ett samarbete mellan Argentina, Oman och Italien 
där går man nu in på djupet av sjukdomen och försöker få en bättre bild av den. Man börjar 
med att döpa om den till Juvenil Onset Huntingtons dieses. Detta då det är i vilken ålder som
sjukdomen bryter ut som det är avgörande för hur den utvecklar sig.
Man har byggt upp ett lekrum på sjukhuset i Rom så barnen kommer till en fin miljö och de 
kan studera barnen på ett bättre sätt genom deras lek.
HDYO och NOI (den nya unga vuxna föreningen i Italien) har anmält sig frivilligt för att hjälpa
till med att skapa ett register över de barn som finns med denna variant av sjukdomen 
tanken är att all information på sikt skall samlas i Rom.
Den yngsta med symtom som de har var 18 månader när sjukdomen startade.
Barnen har stora skillnader i sina gener på antal repeats. (mosaik)

De sista föreläsningarna detta EHA möte var läkemedelsbolagen Roche Pharmaceuticals,    
Wawe Life Sciences, Uniqure samt Novartis.

Vi i RHS hänvisar till bolagens hemsidor för rapportering.  
Allt går dock framåt och det blir fler o fler personer som ingår i studierna, men inte någon 
från Sverige, eftersom alla deltagare hämtas från studien Enroll-HD och Sverige är ett av få 
länder som inte är med där ännu. Det finns inte heller några deltagare från Norge, de har 
likvärdiga problem som Sverige. Sveriges landskoordinator Kristina Becanovic jobbar dock 
ihärdigt för att vi skall komma förbi de svenska lagar som ligger i vägen för vårt inträde i 
studien.
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