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Afskedigelse af psykologer på Aarhus Universitetshospital Skejby vil være kritisk for børn 
og voksne, som er ramt af cystisk fibrose samt deres familie. 
 

Vi er som forening helt uforstående over for denne besparelse, hvor psykologerne afskediges. Manglende adgang til 

psykologhjælp for patienter med cystisk fibrose samt børnenes forældre kan få alvorlige konsekvenser for den enkelte og 

hele familien. Det redegør vi for i denne henvendelse. 

Hvad er cystisk fibrose? 
Cystisk fibrose er en medfødt, livstruende, progredierende og meget behandlingskrævende sygdom, som skyldes en 

genfejl. På grund af sejt slim er lungerne modtagelige for bakterier, som over tid nedbryder lungerne. I mavetarmsyste-

met producerer bugspytkirtlen ofte ikke de enzymer, som kroppen behøver for at kunne fordøje maden. Cystisk fibrose 

kan medføre sukkersyge og give problemer med lever, nyrer og knogler. Der er 200 børn og 300 voksne med cystisk 

fibrose i Danmark. Ca. 190 af dem er i behandling på Cystisk Fibrose Centret AUH Skejby. 

 
Børn og voksne med cystisk fibrose – selv stabile patienter – bruger 1 til 2 timer om dagen på livsnødvendige behand-

linger – mange bruger mere. De indtager mellem 30 og 80 piller om dagen, og de skal til månedlige kontroller på et af de 

to Cystisk Fibrose Centre. For mange er der tillige indlæggelser flere gange om året. Flere får på et tidspunkt brug for en 

organtransplantation for at overleve. Halvdelen af alle med cystisk fibrose dør, før de fylder 43 år. 

 
Patienter og pårørendes behov for psykologhjælp 
Når et barn diagnosticeres med cystisk fibrose, oplever mange familier, at deres verden bryder sammen. De kæmper med 

frustration, magtesløshed, depressive tanker og angst for at miste deres syge barn. I løbet af barnets opvækst ændrer 

sygdommen karakter, og der opstår flere komplikationer, som igen giver bekymringer og risiko for angst og depression. 

Når børnene bliver bevidste om deres sygdom, opstår frustrationer over den omfattende behandling, og flere oplever 

angst for sygdommens udvikling. Børnene føler sig ofte anderledes og forsøger at skjule deres sygdom for deres kamme-

rater. Ligeledes er børnene i risiko for at opleve alvorlig angst og i værste fald traumer i forbindelse med kontrolbesøg 

på hospitalet, hvor de oplever smerter i forbindelse med at blive stukket eller få foretaget sug (en slange føres gennem 

næse og ned i lungerne for at suge slimprøver op). 
 

Voksne patienter har til en vis grad lært at acceptere deres sygdom og den omfattende behandling. Men sygdommen er 

uforudsigelig, og der kommer løbende forandringer i sygdommens grad og dermed i behandlingen, som er med til at 

skabe angst og depression. Der kan også opstå frustration i forbindelse med forandringer i omverdenen eller i livsforløb 

som fx uddannelse, at komme ud på arbejdsmarkedet og at stifte familie. For flere bliver en organtransplantation nød-

vendig, og når det sker, opstår der helt nye bekymringer – både når patienten bliver skrevet op til transplantation, i ven-

tetiden og i tiden efter. 

 

Behov for psykolog med erfaring med cystisk fibrose  
Patienter og forældre til børn med cystisk fibrose har svært ved at finde en psykolog, som har kendskab til cystisk fibro-

se og/eller erfaring med samtaler med alvorligt kronisk syge klienter. Hvis psykologerne ikke har solid sundhedspsyko-

logisk erfaring og/eller kender sygdommen grundigt, kan de risikere at støtte patienterne i en benægtelse af alvoren eller 

i en urealistisk angst og bekymring. 
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En analyse, som er foretaget i 9 lande, blandt cystisk fibrose patienter og deres forældre viser bl.a., at angst og depressi-

on er hyppigere forekommende hos patienter med cystisk fibrose og deres forældre i forhold til normalbefolkningen. 

Samme analyse viser også, at der er forhøjet risiko for, at børn og unge med cystisk fibrose oplever angst eller depressi-

on, hvis forældrene har symptomer på angst og depression. 

 

Angst og depression og følgerne heraf er også en væsentlig årsag til, at patienterne ikke formår eller har overskud til at 

passe deres behandling, hvilket resulterer i faldende lungefunktion og ernæringsproblemer, som yderligere øger bekym-

ringerne og forværrer den psykiske tilstand. 
 
Psykologsamtaler kan hjælpe den enkelte eller familien til at komme videre. Hjælp til forældre til et barn med cystisk 

fibrose kan ligeledes være en forebyggelse, så barnet ikke senere udvikler angst eller depression. 

 

Cystisk Fibrose Center AUH Skejby lever ikke op til de europæiske standarder  
Cystisk Fibrose Center AUH Skejby har igennem de senere år ikke har været i stand til at opfylde de europæiske stan-

darder for behandling af patienter med cystisk fibrose. 

 

Der er igennem de sidste to år skåret kraftigt i læger, sygeplejersker, sekretærer og diætister. Det betyder, at der er man-

gel på tid til de enkelte patienter. I 2014 blev socialrådgivningen skåret kraftigt ned, og der er ikke det anbefalede antal 

af socialrådgivere pr. patient.   

 

Vedhæftet er skema med den anbefalede bemanding sammenlignet med bemandingen på Cystisk Fibrose Centret på 

AUH Skejby. 

 

Et internationalt review 
i
 fra 2010 af de to danske Cystisk Fibrose Centre på Rigshospitalet og AUH Skejby påpeger, at 

personalenormeringen for cystisk fibrosebehandlingen på AUH Skejby, er lavere end det anbefalede i de europæiske 

retningslinjer, som er vedtaget af European Society of Cystic Fibrosis. Reviewet så et personale, der var overbebyrdet, 

og identificerede væsentligt underskud i bemandingen af diætister, socialrådgivere, psykologer og sekretærer.  

 
I februar 2010, hvor reviewet blev foretaget, var der tre sygeplejersker i teamet; en deltidsdiætist (0.2), en deltidssocial-

rådgiver (0.2), en deltidspsykolog (0.1), en deltidssekretær (0.5) og en farmaceut (0.3).  

I dag er der 1,7 sygeplejersker i teamet, 1,3 diætist til at dække hele børneafdelingen, 1 socialrådgiver til at dække hele 

børneafdelingen, ingen psykologer pr. januar 2018 og en deltidssekretær (0.5).  

Psykologer, socialrådgiver og diætisten dækker også de voksne patienter. 

 

Hvis der ikke længere er tilknyttet psykologer til børneafdelingen på AUH Skejby, vil det være endnu et område, hvor 

Cystisk Fibrose Centret på AUH Skejby ikke opfylder de europæiske standarder.  

 

 

Cystisk Fibrose Foreningen må insistere på, at AUH Skejby overholder de europæiske standarder, og at et tilbud om 

psykologhjælp for børn og voksne med cystisk fibrose fortsat er tilgængeligt. 

 

Vi står gerne til rådighed for at uddybe vores synspunkter.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

Cystisk Fibrose Foreningen 

 

 

Sune Schackenfeldt  Helle Ousted 

Formand   Direktør 
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De europæiske standarder: 
 

 

Der er pt. 88 patienter under 18 år og ca. 100 ≥18 år i behandling på Cystisk Fibrose Centret AUH Skejby. 

 

Cystisk Fibrose Centret/Børn 

  Anbefalet pr  CF Center AUH Skejby 

  50 patienter 150 patienter ca. 90 patienter 

Læge, Consultant 1 0,5 1 0,5 

Læge, Consultant 2 0,3 0,5 0,1 

Læge, Consultant 3     0,1 

Medical trainees 0,8 1,5 0  

Specialist nurse 2 3 1,7 

Physiotherapist 2 3 2  

Dietitian 0,5 1 1,3 til hele børneafd. 

Clinical psychologist 0,5 1 0  

Social worker 0,5 1 1 til hele børneafd. 

Pharmacist 0,5 1 ?  

Secretary 0,5 1 0,5  

Database coordinator 0,4 0,8 0  
 

Psykologer, socialrådgiver og diætisten dækker også de voksne cystisk fibrose patienter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
i
 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). 
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