
Mette beretter om Troels

Her en historien om min søn Troels på 21, som fik sin 22q11-diagnose
som 18-årig. Jeg har opdelt den og forsøgt at skrive objektivt om de
konkrete problemer, han har/har haft. De følelsesmæssige op- og
nedture, som sådan et forløb medfører, kender alle, der er berørt af
diagnosen.

Fødsel
Fødslen forløb fint, han skreg – men ingen lyd. Suttede fint. Efter 5 dage uden videre
undersøgelser, ville man pludselig ikke udskrive os. Troels blev overført til Neonatal,

hvor han lå på specielt underlag for overvågning af
vejrtrækning – ingen problemer. Efter 1 uge overført til Vejle
Sygehus, hvor overfladisk undersøgelse gav resultatet: Måske
1 ud af 1000, som fødes med blød skjoldbruskkirtel – det retter
sig nok. Herefter ingen videre undersøgelser ud over de
normale check af sundhedsplejerske hos egen læge.

Tale
Begyndte at tale omkring 1½-2 års alderen, meget hult ud gennem næsen. Moster
(som er pædagog i vuggestue) syntes ikke, det lød normalt. Begyndte i børnehave
umiddelbart efter 3 års fødselsdag og blev her testet af talepædagog. Henvist til Tale-
instituttet i Århus, hvor manglende ganesejl konstateredes. Mandler fjernet på Vejle
Sygehus for at forberede svælglapsplastik, som blev udført på Rigshospitalet lige før
skolestart. Undervisning af talepædagog frem til 14-15 år. Stadig tilknyttet
Taleinstituttet. Taler fint.

Tænder
Som lille underbid/krydsbid, som blev rettet med ganebøjle. Blivende
tænder havde svært ved at komme frem, fik fjernet 5 mælketænder på
1 gang samt lavet huller i gummer for at hjælpe de nye på vej.
Manglende dannelse af hjørnetand i overmund, fik fjernet den anden
for at skabe symmetri og har gået med bøjle i 2 år for at skabe plads til
implantat af 2 hjørnetænder.

Syn
Ved 5-6 år syntes vi, han satte sig for tæt på fjernsynet, og han satte tit ting fra sig
forkert, så de faldt ned eller væltede. Ved lægecheck konstateredes dårligt syn, så han
fik briller – vist nok styrke 4 for nærsynethed. Brillebruger siden.



Hørelse
Smalle øregange, små ører. Ved årligt lægecheck (kan ikke huske hvornår, men ca. 6-
8 år) syntes hørelsen dårlig (måske bl.a. derfor han sad tæt på fjernsynet!). Henvisning
til ørelæge, som satte dræn i begge ører for at mindske undertryk i mellemøret.
Herefter i flere år konstante problemer med flåd fra ørerne, som
efter anvisning fra ørelæge skulle nedkæmpes ved at skylle
ørerne i eddikevand. Trommehinder voksede ikke sammen, blev
opereret på Vejle Sygehus. Stadig dårlig hørelse, henvisning til
Høre-klinikken på Vejle Sygehus. Høreapparatbehandling på
begge ører i flere år, ingen succes. Problemer med små
øregange og fugt i apparater, behandling med udvendige
apparater ikke mulig pga. små ører. Øreknogler beskadiget af
benæder, forsøgt opereret 3 gange uden succes.
Høreapparatbehandling afsluttet ved 15 år, så ville Troels ikke mere. Da han blev 19,
gik han på opfordring med til at prøve apparat med udvendig ørehænger og bruger det
nu hver dag. Har dog stadig problemer med våde øregange og meget ørevoks. Har i
mange år regelmæssigt fået renset ører ved ørelæge. Blev i april 2006 opereret i øret
og fik fjernet væv, der var vokset ud i øregangen. Ved en fejl blev han afsluttet for tidligt
på Vejle Sygehus efter operationen, resulterende i ny betændelse. Efterfølgende
behandling med øredråber kan ikke garantere tørre øregange og resultatet bliver
sandsynligvis en henvisning til Århus for indoperation af knogleforankring til
høreapparat bag øret.

Muskulatur
Har haft mange smerter i ben og fødder. Vi opsøgte egen læge et par gange, men fik
beskeden: ”Der er ikke noget, der hedder vokseværk, men det er nok det han har”. Har
lidt af muskelkramper i maven. Lægens diagnose: Drikker for lidt. Har altid lidt af ”hård
mave” – i blealderen trillede afføringen ud af bleen som kugler. Efter gentagne
spørgsmål til højre skulder, som vi syntes hang, fik han (17 år) henvisning til
ortopædisk ambulatorium, hvor man konstaterede, at en muskel i skulderen
tilsyneladende ikke havde fungeret siden fødslen, hvorefter han fik henvisning til
fysioterapeut med gratis behandlinger pga. fødselsskade. Han har ikke fulgt disse
behandlinger, det blev for meget for ham sammen med skolegang (efterskole og
teknisk skole).

Motorik
Er ”stivbenet”. Motorisk træning i 1.+2. klasse i skolen. Har
ikke deltaget fast i fritids-aktiviteter pga. høreproblemer og de
mange afbræk pga. operationer. Havde som lille svært ved at
samle legoklodser o.l. Motorik er blevet bedre med årene, men
udholdenhed mangler. Han er computernørd og fantastisk
hurtig på fingrene.

Koncentration
Har altid haft problemer med at holde koncentrationen, specielt ved lektielæsning og
længerevarende undervisning. Bliver let forstyrret af omgivelserne. Lider i udpræget
grad af manglende mental energi.



Indlæringsvanskeligheder
Viste sig først i 15 års alderen ved flytning til større skole med 26-28 elever pr. klasse.
Specielt omkring matematik, senere også omkring projekter og gruppearbejde. Har
svært ved at planlægge og strukturere en arbejdsopgave – ja, og sin dagligdag. Siger
selv: ”Jeg kan kun overskue en dag ad gangen”.

Socialt
Glad og positiv dreng med masser af gå-på-mod frem til puberteten. Herefter
indadvendt og afvisende. Søgte i børnehavealderen kontakt ved at skubbe og slå,
sikkert pga. manglende sproglig gennemslagskraft, dog ikke noget større problem. I
skole-alderen kontakt ved drilleri. Har altid leget bedst med yngre børn og har som
teenager haft store problemer med kontakt til jævnaldrende pga. meget lavt selvværd.
Det har dog hjulpet, efter diagnosen blev stillet, og efter han som 19-årig flyttede i
lejlighed i opgangsfællesskab for sent udviklede unge med ansatte socialpædagoger
som støtte, er der sket en stor positiv udvikling.

Skolegang
Børnehaveklasse og 1 kl. i speciel taleklasse i folkeskole med tilknyttet skolepsykolog.
Efter anbefaling fra skolepsykolog startet på lille skole i 1 kl. endnu et år og gik der til
og med 6. kl. med stor succes. (14 elever i kl. + 2 lærere). Da denne skole ikke har
overbygning, gik han i 7.+8. kl. på vores lokale folkeskole, store klasser med 26-28
elever, og problemerne begynder. Vi får ikke tilbudt hjælp, selv om vi fra starten har
gjort opmærksom på hans problemer, men får at vide, at han er doven og drillesyg, og
vi kan jo selv skaffe privatundervisning. Så flytter vi ham til efterskole i Vejle i 9. kl.,
hvor man forud giver tilsagn om specialundervisning, men hvor vi efter ½ år får at vide,
at da han ikke har en test (vist nok PPR – i hvert fald den, der skal udløse penge til
special-undervisning), kan han jo heller ikke få hjælp. Vi kontakter vores kommune,
som laver test på ham, som viser stort behov for hjælp, specielt til matematik. På
kommunens anbefaling flytter han til Rens Efterskole ved den dansk/tyske grænse,
som kan give ham denne specialundervisning. Dette sker midt i 9. kl., og han fortsætter
i 10. kl. og tager Folkeskolens Afgangseksamen. Midt i det hele får han sin diagnose
som 18-årig, og får det meget svært. Samtaler med skolepsykologen i Rens hjælper,
men han har det ikke godt og isolerer sig fuldstændig. Havde vi vidst bedre, skulle han
aldrig have været hjemmefra!

Efter folkeskolen start på Teknisk Skole (CEU) på ”Strøm og elektronik”. Det viser sig
efter et par måneder at være for svært, da der kræves matematik på højniveau.
Dropper ud og går ½ år på en Udviklingshøjskole. Begynder på CEU på ”Medie og
grafik” med forudgående afklaring med specialkonsulent, som bevilger ekstra
lærertimer, bærbar PC og mikrolink til høreapparat. Selv om al denne hjælp bevilges,
sættes den ikke i værk fra skolestart, som bliver en fiasko, og han dropper ud. Derefter
kom han i arbejdsprøvning på REVA, hvor man forsøgte at afklare, hvad han kan og vil
egne sig til. Men der kom ikke noget reelt resultat ud af det, da REVA heller ikke er
gearet til at håndtere de problemer, som 22q11 giver. Kom derefter på Amtets
Specialundervisning for Voksne (ASV), hvor han har gået i 1-1/2 år nu. Her arbejder
man bl.a. med begrebet ”Lær dine stærke sider at kende”, musik, forskellige kreative
fag og dansk/matematik undervisning.
I øvrigt er alle skoler blevet orienteret om hans forskellige problemer, og vi har
adskillige gange gjort opmærksom på, at vi mente, han havde



indlæringsvanskeligheder, men det har desværre ikke affødt nogen form for hjælp eller
dialog med os.

I øvrigt
Vi har hen ad vejen haft kontakt med mange læger, lærere og andre pædagoger. Hos
lægerne har vi 2-3 gange spurgt, om der kunne være sammenhæng i alle de ting, han
har døjet med, men dette er hver gang blevet afvist.

Lærerne har, som beskrevet ovenfor, ikke været lydhøre, men har afvist os med
bemærkninger som: ”Han hører ikke efter!? – han driller – han er doven. Problemet har
nok været, at han altid har været en sød og stille dreng, som ikke har givet de store
problemer i klasseundervisningen, og med årene blev han rigtig god til at gå i et med
tapetet – simpelthen undgå opmærksomhed for at være i fred.

Diagnosen fik han efter et af de regelmæssige besøg på Taleinstituttet, hvor en ny
talepædagog fik mistanken, da hun lige havde været på seminar om 22q11 i Sverige.
Vi blev henvist til Klinisk-Genetisk afdeling i Vejle, og mistanken blev bekræftet. Det var
en lettelse, men samtidig et chok. Positivt er det dog, at diagnosen åbner alle døre, og
man er begyndt at lytte til os. Han er siden blevet undersøgt på sygehuset for hjertefejl,
galdesten osv., og da han efter diagnosen fik en psykisk nedtur, mens han gik på
efterskole, fik vi, da han kom hjem igen, kontakt med Ungdomspsykiatrien, hvor han
har alletiders kontaktperson, som hjælper ham og os med mange af de ting, vi tumler
med. Han er ikke i psykiatrisk behandling, men da han jo ikke hører til nogen steder i
systemet, har man indvilliget i at være samtalepartner og støtte for ham. Han er
derudover tilknyttet Center for sjældne Sygdomme på Skejby Sygehus, hvor man vil
følge op på hans udvikling.

Han har også socialrådgiver i kommunens handicapafdeling, som bl.a. har hjulpet med
bolig og visitering til REVA og ASV.

Efter stormøde med alle de personer, der er involveret i ham, søger vi nu om invalide-
pension til Troels, så han får lidt fred og flere penge at gøre med (er p.t. på kontant-
hjælp, så det kniber ofte med midler til deltagelse i forskellige arrangementer). De
næste 3-4 år skal så bruges på at styrke ham og klarlægge, om det er realistisk med en
uddannelse og i så fald hvilken, eller om han måske kan blive tilknyttet
arbejdsmarkedet, eventuelt i et flexjob.

En succeshistorie

Troels har fået kørekort!

Som en biting kan nævnes, at hans storesøster (vi har kun de 2 børn), som dengang
studerede og boede langt hjemmefra, efter diagnosen (hvor vi alle sammen blev testet
for 22q11) fik angstanfald og stærk skyldfølelse og har gået til psykolog siden.
Efter 3 år er hun nu næsten igennem, men har ikke sluppet psykologen helt endnu.


