Torsdag den 24. juli 2014

81-årig mand forsvundet

Med fregatten ”Jylland” i ryggen
kæmper Søren R. Holm (t.v.) og
Konrad Nielsen for, at en ny behandling mod kronisk leverbetændelse bliver mere udbredt.

Efterlysning: En ældre

mand fra Horsens er forsvundet. Der er tale om
den 81-årige Niels Kaj
Møller Jensen, som ikke
er set siden fredag aften
kl. 20, da han kørte af
sted i sin personbil, en
sort Toyota Yaris fra 2003.
Køretøjet har registreringsnummeret VS43870.

Foto: Michael Hansen

Niels Kaj Møller Jensen er
normal af bygning og
måler 165 cm. Han har
blå øjne og bærer ovale
mørkebrune briller. Da
han fredag steg ind i sin
bil var han iført en lys
beige skjorte med korte
ærmer, blå cowboybukser
og lyse brune lædersko.
/ritzau/

Kvinde efterlyst via Interpol
Forsvundet: Den 22-årige Kamilla Hantusch, der ikke er

»Vi vil ikke dø
den stille død«
N En ny forening for
mennesker med kronisk
leverbetændelse slås for
bedre behandling.
N Den dyre medicin
gives kun i sidste fase
af sygdommen.
HANNE FALL NIELSEN
hanne.fall.nielsen@jp.dk

HEPATITIS C

Syg uden
at vide det
N Hepatitis C – kronisk leverbetændelse – smitter via blodet.
N 5.000 danskere har diagnosen.
N Langt ﬂere – 15-20.000 –
skønnes at have sygdommen
uden at vide det.
N Sygdommen giver træthed,
muskelsmerter og kramper.
N I sidste fase kan Hepatitis C
føre til skrumpelever og leverkræft og dermed blive livstruende.

I løse, lyse sommerskjorter
og med gyldne rynker i hele
ansigtet ligner Søren R.
Holm og Konrad et par
modne herrer med mest
medvind.
Gode stillinger, velfungerende familier og med talegaver, der rummer både indigneret tale og lune bemærkninger. Mænd med livet i deres magt. Men også
mænd med en skjult, livstruende sygdom i form af
kronisk leverbetændelse –
Hepatitis C.
»Det er en rædselsfuld
sygdom, som langsomt
æder leveren og ens livskraft. Samtidig er det også
en lidelse, som man har
svært ved at tale om – de fleste forbinder det jo med
stiknarkomaner. Men man
kan altså blive smittet på
andre måder,« siger Konrad
Nielsen, som er medstifter
af den nye forening Dansk
Hepatitis Forening.
Foreningen er sat i verden for at kæmpe for at udbrede den nye behandling
af Hepatitis C, som er blevet
tilgængelig i Danmark i løbet af foråret, og som foreløbig kun er frigivet til de
patienter, som er hårdest
ramt af sygdommen.

Ambulancen kører forbi
»Det er helt urimeligt, at der
langt om længe er kommet
en behandling, og så kan
det store flertal af smittede
ikke få den. Det svarer til, at
man lader ambulancen køre forbi med fuld udrykning
og lader den syge tilbage i
vejkanten,« siger Søren R.
Holm, formand for den nye
forening.
De to herrer fra Djursland
har haft sygdommen i kroppen i en stor del af deres liv.

Konrad Nielsen fik formentlig sygdommen i blodet i forbindelse med en
operation på Silkeborg Sygehus i 1984.
Søren R. Holm regner
med at have hentet smitten, da han i starten af
1970’erne var med Tvindbusserne på rejse i Afghanistan, Pakistan og Indien,
hvor de unge danskere donerede blod undervejs for at
tjene penge.
»Vi var unge og anede intet om de mulige konsekvenser,« siger han, der som
en af de få udvalgte netop er
gået i gang med kuren med
den ny kombinationsmedicin Sovaldi og Simeprevir.
Inden behandlingen har
sygdommen tidligere udviklet sig til leversvulster,
som er blevet fjernet ved
operation.
Han mærker allerede de
første lettelser i sine symptomer, og Konrad Nielsen,
der har gennemført hele
kuren, har lutter gode erfaringer.

Fået livet tilbage
»Jeg har fået livet tilbage og
er nærmest helt euforisk.
Før kuren gik det bare én vej
– ned ad bakke. Jeg var utroligt træt, havde hele tiden
alvorlige influenzasymptomer og smerter i muskler og
led, og sygdommen har også betydet besvær med at
huske og med at koncentrere sig,« siger han.
De gode resultater og fraværet af bivirkninger er så
overbevisende, at Dansk
Hepatitis Forening vil have
behandlingen udbredt – også selv om den er rasende
dyr og står i knap en halv
mio. kr. for en kur på 8-12
uger.
»Vi vil ikke dø den stille
død, som man tidligere
kaldte sygdommen. Selv
om det er dyrt, koster det jo,
at mennesker er syge i årevis og skal behandles og
opereres. Vi skal af med den
stigmatiserede skygge over
Hepatitis C. Uanset hvordan man er blevet syg, har
man krav på behandling,«
siger Konrad Nielsen.

blevet set siden lørdag aften, er nu via Interpol blevet
efterlyst i hele verden. Syd- og Sønderjyllands Politi
besluttede endvidere onsdag at udvide eftersøgningen
og gennemgå skov, moseområder og parker ved Padborg med hunde. Kamilla Hantusch var lige blevet
student og blev sidst set lørdag kl. 22.30 ved FrøslevPadborg Skole på Frøslevvej. Hun er spinkel til almindelig af bygning og 161 cm høj. Hun har skulderlangt
brunt hår, og sidst, hun blev set, havde hun mørke
jeans og hvid T-shirt på samt sorte støvletter med høje
/ritzau/
hæle. Hun bar desuden en sort taske.

Nu er tre fængslet for dødsbrand
Eksplosionsbrand: En 18årig mand blev onsdag
ved Retten i Glostrup varetægtsfængslet i forbindelse med en eksplosionsbrand i en villa i
Brøndby. I alt er tre
mænd varetægtsfængslet
i sagen. Eksplosionsbranden jævnede natten til
søndag villaen med jorden, og i ruinerne blev
der fundet liget af en 45-

årig mand fra Herlev, der
angiveligt skulle have været den 18-åriges samlever. Oplysningerne kom
frem i et grundlovsforhør
tirsdag, hvor villaens 34årige ejer og hans 22-årig
samlever blev fremstillet.
Her forklarede villaejeren, at de fire havde aftalt
at brænde villaen ned og
dele forsikringspengene.
/ritzau/

Fodgænger påkørt i mørket
Traﬁkulykke: En 43-årig mand blev dræbt, da han sent
tirsdag aften blev kørt ned tæt på Hjørring i Nordjylland. Manden ville krydse vejen, da en ung kvinde påkørte ham med sin bil på Vellingshøjvej. »Det er en
vejstrækning uden gadebelysning. Manden havde
mørkt tøj på, da han forsøgte at krydse vejen,« fortæller Michael Hæstrup Jensen, der er vagtchef hos Nordjyllands Politi. Manden blev kørt til Hjørring Sygehus,
/ritzau/
hvor han kort efter blev erklæret død.

Den tidligere forbundsformand i
Dansk Metal Georg
Poulsen er onsdag aften død i en alder af
84 år, skriver BT på sin
hjemmeside. Han blev
født den 27. oktober
1929 og blev i 1949 udlært som maskinarbejder på Helsingør Værft, hvor
han 1960-63 var fællestillidsmand. I
1974 blev han leder af forhandlingsafdelingen i Dansk Metalarbejderforbund, og 1978-91 var han forbundets
formand. Georg Poulsen var medlem af
kommunalbestyrelsen i Helsingør Kommune 1966-70 for SF, men bekendte sig
derefter til Socialdemokratiet.
JP

Indland 9

Flere
kommuner
forbyder
åben ild
Mens danskerne nyder godt
af de høje sommertemperaturer på stranden, i sommerhuset og i haven, har det varme vejr medført afbrændingsforbud i flere kommuner.
Tørke og åben ild er nemlig
en farlig blanding, og onsdag
blev der indført afbrændingsforbud i Kolding, Fredericia, Middelfart og FaaborgMidtfyn Kommune.
»Vi har indført et forbud,
fordi vi har et så højt tørkeindeks, som vi har. I vores kommune har vi nogle meget store sammenhængende naturområder, som er meget udsat,
hvis vi får en brand. Eksempelvis har vi Svanninge Bakker,« siger viceberedskabschef i Faaborg-Midtfyn Kommune Kaj Andersen.
Brug af åben ild og f.eks.
ukrudtsbrænder er altså ikke
tilladt i de pågældende kommuner. Derimod er det f.eks.
i orden at benytte en almindelig grill.
Viceberedskabschefen kan
ikke sige noget om, hvornår
forbuddet bliver ophævet
igen, men mener ikke, at
weekendens
kommende
regnbyger vil få nogen betydning.
Det er beredskabsmyndighederne i de fire kommuner,
der har udstedt forbuddet,
som løbende bliver vurderet
ud fra bl.a. DMI’s tørkeindeks og vejrudsigten.
Ifølge Kolding Kommunes
hjemmeside kan forbuddet
også komme til at omfatte
Vejle, Billund og Vejen Kommune. Indtil videre opfordrer de tre kommuner til stor
forsigtighed med brug af
/ritzau/
åben ild.

GRATIS
BATTERIER TIL

HØREAPPARATER
www.audiobatterier.dk

Falske anklager i samværssager
Pædoﬁli: Hvis et forældrepar strides om retten til sam-

vær med deres fælles barn, er det for nemt at slippe af
sted med en anklage om pædofili. Det mener advokat
og formand for Landsforeningen Børn og Samvær
Viggo Bækgaard, som efterlyser større konsekvens i de
sager, hvor en pædofilianklage viser sig at være grundløs og kan være brugt som et middel i kampen om barnet. I Kristeligt Dagblad onsdag anslår Bente Koudal
Sørensen, der er kontorchef i Statsforvaltningen, at
der mindst en gang om måneden fremsættes grundlø/ritzau/
se anklager om pædofili i samværssager.
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