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Nedlæggelse af ernæringsenheden på Rigshospitalet vil få fatale konsekvenser 
for børn og voksne som er ramt af cystisk fibrose 
 

Kære Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen 

 

Cystisk Fibrose Foreningen er blevet opmærksomme på, at Rigshospitalet har indstillet til Regionsrådet, at 

ernæringsenheden på Rigshospitalet skal nedlægges. Det vil betyde, at det ikke længere er muligt at få kostvejledning fra 

en specialiseret diætist gennem Cystisk Fibrose Center Rigshospitalet. 

 

Vi er som forening fuldstændig uforstående over for en sådan indstilling. Manglende adgang til og vejledning af højt 

specialiserede diætister til patienter med cystisk fibrose kan få fatale konsekvenser for den enkelte. Det vil vi redegøre for 

i denne henvendelse:  

Hvad er cystisk fibrose? 

Der er 200 børn og 300 voksne med cystisk fibrose i Danmark. Ca. 320 af dem er i behandling på cystisk fibrose centret 

Rigshospitalet. 

 

Cystisk fibrose er en kronisk og livstruende multiorgansygdom, der udvikler invaliderende komplikationer gennem hele 

livet. Sygdommens komplikationer og omfattende behandlingsbehov er stærkt belastende for både patienterne og de 

sygdomsramtes familier. Sygdommen er kendetegnet ved meget store forskelle i individuelle sygdomskomplikationer med 

store udsving i sygdomsudviklingen og behandlingsomfanget, der kan variere meget indenfor ganske få måneder.  

 

Patienterne med cystisk fibrose er bl.a. født med svækket eller manglende bugspytkirtelfunktion. Fedt, protein og stivelse i 

maden bliver ikke spaltet, og næringsstofferne kan derfor ikke optages i blodet. Kroppen får for få kalorier, og patienterne 

har svært ved at holde en normal vægt. Mange udvikler diabetes og andre mangelsygdomme pga. dårlig fordøjelse. 

 

God kost er ekstra vigtig, når man har cystisk fibrose. For det første er optagelsen af fedt og protein ikke 100 % på trods af 

enzymbehandling. For det andet har patienterne et større behov for energi (mad) til bekæmpelse af infektionerne i 

luftvejene. Mange med cystisk fibrose oplever perioder, hvor appetitten er dårlig, og de taber sig i vægt på trods af en god 

kost.  

 

Cystisk fibrose er en alvorlig sygdom med nedsat livslængde. Flere får på et tidspunkt i livet brug for en lever-, nyre- 

og/eller lungetransplantation for at overleve. I forbindelse med en organtransplantation er det ligeledes yderst vigtigt, at 

den specialiserede diætist indgår i behandlingen af patienten både før og efter transplantationen. 

At leve med cystisk fibrose 

Cystisk fibrose er en livstruende, prograderende og meget behandlingskrævende sygdom. Det kan være meget 

overvældende for nye familier, men også erfarne familier og voksne med sygdommen oplever periodisk, at det er meget 

uoverskueligt at holde styr på behandling suppleret med træning og rigtig kost.  

 

Der er brug for støtte og rådgivning fra højt specialiserede diætister, som kan vejlede ud fra en bred erfaring og den 

enkeltes situation, som ændrer sig igennem sygdomsforløbet. Det er samtidig vigtigt for det samlede behandlerteam, at der 

er vejledning og sparring med diætisten for at opnå den bedst mulige behandling af cystisk fibrose patienterne.  
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Cystisk fibrose er en sjælden sygdom, og det vil ikke være muligt at få korrekt støtte og vejledning fra andre private eller 

kommunalt ansatte diætister uden specialiseret viden om cystisk fibrose. 

Bedste overlevelse og helbred for patienterne opnås bedst med centraliseret behandling med 
højt specialiserede og tværfaglige ressourcer 

Behandlingen af cystisk fibrose i Danmark tilbydes kun på Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital Skejby.  

Danmark er førende i behandling af denne sygdom, idet den centraliserede behandling med højtspecialiserede og 

tværfaglige ressourcer sikrer den bedste overlevelse og helbred for patienterne og de bedste forhold for de sygdomsramtes 

familier.  

 

Denne indsats undermineres, hvis ernæringsenheden på Rigshospitalet nedlægges, så diætisten som en af hjørnestenene i 

Cystisk Fibrose Centrets akutte og løbende indsats overfor børn og voksne med cystisk fibrose fjernes. 

  

Hvis familierne med et barn med cystisk fibrose og de voksne med sygdommen mister den støtte og specialiserede 

vejledning fra diætisten, vil det medføre stor risiko for flere sygdomskomplikationer og ringe ernæringstilstand, som vil 

medføre ringere livskvalitet og livslængde. 

Cystisk Fibrose Center Rigshospitalet vil ikke leve op til de europæiske standarder og 
Rigshospitalets mål. 

Cystisk Fibrose Center Rigshospitalet har igennem mange år ikke har været i stand til at opfylde alle de internationale 

standarder for behandling af patienter med cystisk fibrose. 

 

I februar 2010 blev der foretaget et internationalt review af de to danske Cystisk Fibrose Centre på hhv. Rigshospitalet og 

Aarhus Universitetshospital Skejby (Ref. Review of Cystic Fibrosis Centres in Denmark, 22-24th of February 2010 at 

Skejby hospital, Aarhus and Rigshospitalet, Copenhagen, Birgitta Strandvik MD, PhD Professor of Pediatrics and Stuart 

Elborn MD, PhD Professor of Respiratory Medicine). 

 

Reviewet påpegede indledningsvis i sit ’executive summary’, at Cystisk Fibrose Centret på Rigshospitalet var særdeles 

overbebyrdet. Reviewet identificerede væsentligt underskud i bemandingen af læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, 

diætister, socialrådgivere og psykologer. Reviewet påtalte, at det antal personer, som arbejder med cystisk fibrose 

behandling på Rigshospitalet, er signifikant lavere end det antal normerede personale, der anbefales i de europæiske 

Cystisk Fibrose retningslinjer, som er vedtaget af European Society of Cystisk Fibrose.  Reviewet så et personale, der var 

presset ud over det maksimale. 

 

En nedlæggelse af ernæringsenheden på Rigshospitalet betyder, at Cystisk Fibrose Center Rigshospitalet i endnu ringere 

grad kan leve op til de europæiske standarder for behandling af sygdommen (European Cystic Fibrosis Standards of Care), 

hvor anbefalingerne er 0,5 diætist til 50 patienter, svarende til 1diætist til børn og ungegruppen og 2 diætister til voksne. 

Rigshospitalet har en målsætning om at tilbyde patienter højt specialiseret behandling på internationalt niveau og være 

blandt de ti bedste forskningshospitaler i Europa. Cystisk Fibrose Foreningen mener, at det kan være svært at nå inden for 

behandling af cystisk fibrose, hvis ikke Cystisk Fibrose Centret kan leve op til anbefalingerne i de europæiske standarder. 

Cystisk Fibrose Foreningen må insistere på at Rigshospitalet er compliant med de internationale retningslinjer og at 

ernæringsenheden på Rigshospitalet bevares, så der fortsat vil være diætister til rådighed på Cystisk Fibrose Centret. Vi 

står gerne til rådighed for at uddybe vores synspunkter.  

 

 

Med venlig hilsen 

Cystisk Fibrose Foreningen 
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