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Søren Petersen lider af den sjældne sygdom hæmokromatose, og
som formand for Dansk Hæmokromatose Forening kæmper
han sine medlemmers sag. Foto:
Stine Elkær

FAKTA
HÆMOKROMATOSE
● Hæmokromatose er en

arvelig sygdom, hvor der ophobes for meget jern i kroppen.

● Jernet ophobes i organerne, hvilket kan give forskellige, alvorlige følgesygdomme.
● Hvis sygdommen ikke behandles kan den blandt andet give diabetes, leversvigt,
hjerteproblemer, impotens
og blødninger i åreknuder.
● Den blev tidligere kaldt
bronzediabetes, fordi huden
har en tendens til at blive
grå eller bronzefarvet.
● Almindelige symptomer er
træthed, mavepine og smerter i led.
● Sygdommen kan afsløres
ved en blodprøve
● Man behandler sygdommen ved at tappe blod - hyppigheden af blodtapningerne er individuelt.

tient er. Og hvornår i livet den
kommer til udtryk.

Diagnosticering er vigtig

Nu hvor han selv har fået det
bedre, har Søren Petersen
valgt at gå aktivt ind i foreningsarbejdet hos Dansk Hæmokromatose Forening. Den
lille patientforening har en
stor sag at kæmpe, mener formanden fra Viborg.
- Hæmokromatose er en
alvorlig sygdom, og derfor er
det så vigtigt, at så mange
som muligt bliver diagnosticeret. Jeg er jo selv en af dem,
der opdagede min sygdom
ved en tilfældighed, siger han.
Og netop denne pointe er
særligt vigtig for Søren Petersen. I Danmark er blot 2000
personer diagnosticeret med
sygdommen, selvom der statistisk set er op mod 20.000
danskere, der lever med sygdommen. Omkring en halv
million danskere er bærere af
genet.
Hvis ikke man kender til
sin egen hæmokromatose, så

Den eneste behandling for hæmokromatose er regelmæssigt at få tappet blod. På den måde kan man sikre, at jernindholdet i kroppen ikke
bliver for stort. Arkivfoto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

kan man ende med at blive
frygtelig syg, understreger Søren Petersen, der er overbevist om, at hans egen far døde af sin uopdagede hæmokromatose.

Systematisk screening

Søren Petersen og Dansk Hæmokromatose
Forening
kæmper derfor for en syste-

matisk screening af alle babyer, der bliver født i Danmark.
- Tænk sig, en blodprøve
på hvert eneste lille barn, der
bliver født i Danmark, ville
kunne vise det her. På den
måde ville man kunne forebygge sygdommen hos rigtig
mange, der derfor ikke ville
blive alvorligt syge eller i værste fald dø af det. Man kunne

spare alle de her mennesker
for lidelser. Jeg er dybt imod,
at vi altid efterrationaliserer i
stedet for at forebygge, siger
Søren Petersen og fortsætter:
- Jeg opfatter mig selv som
en af de heldige, fordi jeg
fandt ud af det i god tid. Og
det er derfor, jeg prædiker om
god tid. For det viser, at man
kan leve med hæmokromatose på en “behagelig” facon,
hvis man bliver tappet fast, og
så undgår man de følgesygdomme, der kommer ud af
det.
Ifølge Dansk Hæmokromatose Forenings beregninger ville omkostningerne i
det samlede regnskab være
lavere ved at forebygge med
systematisk screening sammenlignet med de behandlinger, som patienterne vil
have brug for med følgesygdommene.
- Vi gavner os selv som
samfund, hvis vi begynder at
forebygge i stedet for at behandle. Vi reducerer omkostningerne til sygefravær og til

sygebehandling, og vi vil samtidigt få folk til at have det
meget bedre. Det er jo winwin for at bruge et firma-udtryk, siger Søren Petersen.

En mere ensartet
behandling

Patientforeningen ønsker, at
der udover en systematisk
screening af alle børn, bliver
indført en mere ensartet behandling på tværs af regionerne. Formand Søren Petersen fortæller, at der nemlig er
stor forskel på, hvordan du
bliver behandlet alt afhængigt af, hvilken region, du bor
i.
- Det blod, der bliver tappet fra os, det bliver i to ud af
de fem regioner kasseret, fordi det bliver betragtet som
sygt blod. I andre lande ses
blodet som en berigelse, fordi det kan bruges til mennesker med jernunderskud.
Herhjemme er det helt nyt, at
man benytter det tappede
blod fra hæmokromotosepatienter, fortæller forman-

● Omkring 2000 danskere
er diagnosticeret med sygdommen, men statistisk set
er mindst 20.000 disponeret
for sygdommen, mens op
mod 500.000 er bærere af
genet.
den.
For at sikre en ens behandling af sygdommen overalt i
landet, har Søren Petersen og
resten af patientforeningen
henvendt sig til Danske Regioner.
- Vores henvendelse har fået dem til at nedsætte en styregruppe, der skal komme
med en fælles plan for alle regionerne i forhold til behandling af hæmokromatose-patienter. Men det er lidt
en sløv forretning, fortæller
Søren Petersen, der ser frem
til en mere holdbar og ensartet løsning for sine medlemmer.
- Jeg håber, at vi i fremtiden kan få diagnosticeret flere og få ens behandling landet over. Det er mine kæpheste som både patient og formand for foreningen.

