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Jazz-cd giver
penge til
forskning

CF-lokalforeningen i Hillerød udgiver
cd med glade jazznumre



KLIP FRA

FREDERIKSBORG

AMTS AVIS,
23/8-97:

Mange af de 30
medlemmer fra
Lokalforeningen
til bekæmpelse af
Cystisk Fibrose,
Hillerød, var mødt
frem, da foreningen
torsdag d.21.august
1997 udgav en jazz-
cd med navnet
“JAZZTELTET”.

Titlen er velvalgt,
for cd’en omfatter
musik fra 11 af de or-
kestre, der gennem
årene har spillet i fore-
ningens jazztelt på det
årlige Kræmmermar-
ked i Hillerød.

Producere på pladen er Per
Kampfeldt og Søren Kennet
Petersen. Sidstnævnte er nok
bedre kendt som Søren Ban-
jo,og han er også formand for
den lokale forening for cy-
stisk fibrose.

Det var Per Kampfeldt, der
bød velkommen, og han kald-
te foreningens nye “barn” for
en glad jazz-cd.

– Foreningens hovedaktivi-
tet har gennem de sidste otte
år været JAZZTELTET på Hil-
lerød Kræmmermarked, hvor
man også i år (28.-31.8) kan
høre omkring 40 timers mu-
sik leveret af 10-12 orkestre,
fortalte Per Kampfeldt.

I 1989 udgav foreningen en
jazzplade, “Jazz på Sandkro-
en”, som nu er udsolgt.

– Derfor besluttede vi at
udgive en ny cd. Den er kom-
met til veje via frivillig ar-
bejdskraft, og alle orkestre

ing Jazzband, Sister Kate’s
Jazzband, Dixielanders of

Copenhagen, Bernadotte
Swingers, Jazz Pigalle, Taxi
Horns, Beautyshop, Hans
Knudsens Jump Band og
Swing Cats.

Producere er som nævnt
Per Kampfeldt og Søren Ken-
net Petersen, mix: Peter Sten
Jacobsen, sponsorer: Henning
Jensen & Ole Jørgensen, stu-
dio: Prefade Studio, Anders
Øhrstrøm, cover: Claus Have-
mann, repro: Pejse Trykcenter
A/S, produktion: BCP Hard-
ware A/S.
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Tak til Hillerødderne
Endnu engang et flot initia-
tiv fra jer. Vi har regnet lidt
på jeres bidrag gennem 13
år til CF-foreningen og har
set, at før resultatet af dette
års kræmmermarked forelig-
ger, har I siden 1984 bi-
draget med 485.000 kr. til
CF-bekæmpelsen! På alle
danske CF-patienters vegne:
TAK TIL JER ALLE.

Brug cd’en som 
personale-julegave 
Vi beder alle vore læsere
tænke på, at når dette oplag
af jazz-cd’en er udsolgt, vil
der være en kvart mio. kro-
ner til CF-forskning. Hjælp
os derfor med at sælge
cd’en. En idé kunne være, at
firmaer bruger den som ju-
legave til personalet. Giv

denne opfordring videre til
din arbejdsgiver, – og er
man selv arbejdsgiver, ring
da til CF-foreningen tlf. 8667
4422 og aftal nærmere. Og
Hillerød-foreningen har lo-
vet, at skulle der blive ud-
solgt, fremstiller de gerne et
nyt oplag.

JAZZTELTET bestilles
hos:
Søren Kennet Petersen,
Horsevænget 27, 1.tv.,
3400 Hillerød – 
send check på 100 kr.

CF-foreningen,
8800 Viborg,
indbetal 100 kr. til 
Giro 6 40 43 83 
og mrk. bagsiden: Jazzteltet.

hwt

medvirker gratis, sagde Per
Kampfeldt, der også oplyste,
at cd’en er lavet i 3000 eks-
emplarer.

Formand for Landsforenin-
gen til bekæmpelse af Cystisk
Fibrose, Jørgen Bardenfleth,
var også til stede og takkede
de involverede i projektet.
Derefter fortalte han kort om
sygdommen cystisk fibrose,
som er en arvelig lungesyg-
dom, som 15 børn hvert år
fødes med i Danmark.

– Behandlingen af cystisk
fibrose er langt fremme i Dan-
mark, hvor danske forskere
også er godt med i samarbej-
de med internationale forske-
re, sagde Jørgen Bardenfleth,
der understregede, at der er
god brug for penge i forenin-
gen til støtte for forskningen.

De 11 orkestre på pladen
er Six Foot Stompers, Ole
Smeds Jazzband, Cake Walk-

Jazz-cd giver penge til
forskning

CF-lokalforeningen i Hillerød udgiver cd 
med glade jazznumre



AF NANNA LUND

Årsagen til, at Cecilie Roné
foreslår adoption, er, at

hun er bange for, at den nye
præimplantationsteknik skal
løbe løbsk og føre til, at for-
plantning bliver et ”teknisk
fix”. Præimplantationsdiagno-
stik – også kaldet genetisk un-
dersøgelse af befrugtede æg –
er en ny teknik, som nu også
bliver mulig i Danmark, idet
Folketinget vedtog dette tirs-
dag den 27. maj ved 3. be-
handling af lovforslaget om
kunstig befrugtning.

Hvis et par bærer anlægget
for en alvorlig arvelig syg-
dom, kan man på et meget
tidligt tidspunkt foretage præ-
implantationsdiagnostik. Ef-
ter kunstig befrugtning med
æg og sæd fra parret foretages
undersøgelsen så tidligt, at
ægget har delt sig i kun 8 cel-
ler. Man kan så undersøge,
hvilke af æggene der har den
pågældende sygdom.Herefter
sorterer man de syge æg væk
og sætter de resterende æg
op i kvinden som ved en “al-
mindelig” kunstig befrugt-
ning. Hidtil har tilbuddet til
forældre med alvorlige arveli-
ge sygdomme været en mo-
derkageprøve, som, hvis fos-
tret var sygt, blev efterfulgt af
et tilbud om abort.

I udsendelsen udtalte nogle
politikere, at de er bange for,
at denne teknik i takt med
forskningens udvikling skal

åbne mulighed for,at forældre
kan vælge at sortere flere og
flere egenskaber fra ved de-
res kommende ufødte børn.
Først måske kun de tunge ar-
velige sygdomme – f.eks. cy-
stisk fibrose, blødersygdom,
Alfa-1 antitrypsin mangel m.v.
– men når teknikken giver
mulighed for det, frygter de,
at forældrene vil fravælge æg
med anlæg for dværgvækst,
kortsynethed,opstoppernæse
og så videre. Ifølge disse poli-
tikere er dette vejen til en ny
variant af nazisternes racehy-
giejne.

Som mor til en lille pige på
19 måneder med cystisk fi-
brose føler jeg, at jeg nu må
tage til genmæle. Jeg ved, at
mange vil afvise alle mine ar-
gumenter med henvisning til,
at “jeg er for følelsesmæssigt
engageret og ikke er objek-
tiv”. Men hvis jeg er tvunget
til at høre på deres argumen-
ter på baggrund af en eller an-
den udefinérbar fremtids-
angst, så må de også høre på
mine argumenter, selvom de
givetvis er farvet af, at min
datter lider af en dødelig syg-
dom.

Det er nemlig ikke nødven-
digvis udelukkende en ulem-
pe i denne type debat at være
“følelsesmæssigt engageret”.
Disse nye fagre gen-forsk-
ningsemner – præimplantati-
onsdiagnostik, genterapi, pa-
tentering af gener m.v. – er
for os følelsesmæssigt enga-

gerede forældre ikke nye
smarte diskussionsemner,
som man lige læser to sider
om, så man kan føre sig frem
i medierne. For os er disse
emner dødelig alvor, og vi le-
ver hver dag med dem og
med de håb, genforskningen
giver os – vi følger nøje forsk-
ningen og sætter os ind i den
– for vore børns liv afhænger
af den.

Og lad os så tage fat på
debatten:
Et af Cecilie Roné’s argumen-
ter mod præimplantationstek-
nikken er, at det er “et stort
apparat” at stille op for at
hjælpe nogle få mennesker. I
et samfund, hvor næsten alt
er bygget op omkring det en-
kelte individs ret, ved jeg næ-
sten ikke, om dette argument
fortjener et svar? I dagens
Danmark har vi ganske man-
ge “store apparater” stillet op
for at hjælpe nogle få. Skal vi
aflyse hele vaccinationspro-
grammet af børn, fordi det
nok kun er nogle få hundrede
børn, der årligt så ville dø af
kighoste,mæslinger m.v. Vore
lysregulerede trafikkryds er
jo også et stort arrangement.
Det ville jo kun være dem,der
ikke kan finde ud af at se sig
for, der ville blive kørt over,
hvis vi droppede dem.

Cecilie Roné siger, at vi for-
ældre med “syge” arveanlæg
enten må adoptere vores næ-
ste barn eller acceptere til-

værelsens ulidelige tilfældig-
heder. Til spørgsmålet om-
kring adoption behøver jeg
vel ikke sige meget mere end,
at vi naturligvis ligesom de
barnløse, de homoseksuelle
og de enlige ønsker vores
egne børn. Spørgsmålet er
også, om vi forældre til syge
børn overhovedet har lov til
at adoptere endnu et barn?

Jeg kan ikke se, hvorfor jeg
skal acceptere alle de tilfæl-
digheder, som livet rummer,
når jeg nu kan få muligheden
for at gøre noget ved en af de
mest ubarmhjertige tilfældig-
heder i mit liv. Vi accepterer
jo ikke bare stiltiende de til-
fældigheder, vi støder på.

Hvorfor tilbyder man gravi-
de over 35 år fostervands-
prøve? At de har en forhøjet
risiko for at få et sygt barn, er
jo bare en af livets tilfældig-
heder. Hvorfor behandler vi i
det hele taget sygdomme – de
er jo også bare nogle af livets
tilfældigheder? På stående fod
kan jeg faktisk ikke komme i
tanke om en eneste af livets

Skal Det Etiske Råd
bestemme,

om jeg må få flere
børn?

Onsdag den 21. Maj sad jeg og så TVA-Nyhedsmagasinet og fik at vide, at jeg ifølge medlem
af Det Etiske Råd, Cecilie Roné, ikke må få flere børn. Det må resten af de forældre, der

uheldigvis er bærere af alvorlige arvelige sygdomme, heller ikke. Hvis vi er vidende om, at
vi bærer på “syge” gener, må vi i stedet adoptere de børn, vi ønsker.
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ubehagelige tilfældigheder,
som vi ikke forsøger at gøre
noget ved. Selv alderdommen
forsøger vi at forbedre. Man
kan så diskutere, om det er et
problem, at vi netop ikke
bare vil acceptere livets tilfæl-
digheder. Men den diskussion
hører ikke til her.

Cecilie Roné udtalte videre,
at al denne debat om foster-
diagnostik, som vi har haft
herhjemme, måske i virkelig-
heden er et tegn på, at det
slet ikke er så accepteret, som
vi tror. Måske har vi det i vir-
keligheden dårligt med det,
idet nu også befrugtning bli-
ver gjort til et eksperiment i
et laboratorium. Her vil jeg
først sige, at det er da sær-
deles glædeligt og posi-
tivt, at vi har haft megen
debat om fosterdiagno-
stik. Det vidner da om,
at vi ikke bare kritikløst
kaster os ud i alt, hvad
forskningen bringer
frem.Vi ønsker at vide så
meget som muligt om de
nye teknikker, således at
vi kan tage de gode ting til
os og forhindre de dårlige.
At Cecilie Roné sammenlig-
ner kunstig befrugtning med
et eksperiment i et laboratori-
um, må jeg betragte som et
forsøg på at gøre kunstig be-
frugtning til noget negativt.
Men for alle de mennesker,
for hvem kunstig befrugtning
er eneste mulighed, er kun-
stig befrugtning næsten ver-
dens ottende vidunder. Og
det er altså langt fra udeluk-
kende negative ting, der er
kommet ud af eksperimenter
i laboratorier!

Endelig vil jeg sige, at Ceci-
lie Roné’s eget forslag om, at
vi forældre med syge gener
skal afholde os fra at få børn,
ret beset er racehygiejne i
god forklædning. Prøv at
spørge familier med børn,der
har tunge arvelige sygdom-
me, om de gerne vil have og
kan holde til endnu et sygt
barn! Selvom det var et frivil-
ligt valg, ville den form for ra-
cehygiejne stille og roligt slå

igennem, for vi forældre ville
ikke turde få flere børn af
hensyn til familien som hel-
hed og til det syge barn, der
er født.

Hidtil har det at planlægge
barn nr. 2, efter at man har
fået et barn med en arvelig
sygdom, absolut ikke været
nogen “lykkelig begivenhed”.
Det er med bævende hjerte
og angst i sindet, at man smi-
der p-pillerne ud og går i seng
med sin mand. Hvad skal man
håbe på – ikke at få et barn,

men derimod at undgå at skul-
le igennem for mange aborter.
Der er eksempler på, at kvin-
der har måttet igennem op til
6 aborter, inden de enten op-
gav eller endelig fik et rask
barn.

Vi er mange, der absolut
ikke betragter abort som et
uproblematisk alternativ. Det,
der er forskellen på præim-
plantationsteknikken og mo-
derkageprøve/abort, er, at
præimplantationsteknikken
kan udføres meget tidligere
end moderkageprøven/abort,
og dermed i mine øjne på et
tidspunkt, hvor der er tale
om mindst muligt “liv”.

Endelig bør vi måske defi-
nere, hvad racehygiejne
egentlig er. Ordet har en
stærk negativ klang på grund

af nazisternes frygtelige eks-
perimenter i 30’ernes og
40’ernes Tyskland. Alle for-
nuftige mennesker kan vel
være enige om, at hvis det er
definitionen af racehygiejne,
så ønsker ingen, at vi kom-
mer tilbage til dette.

Men racehygiejne er meget
subjektivt – det afhænger af
øjnene der ser, hvad der er
pænt/ønskeligt. Naturen har
sin egen form for hygiejne –
“survival of the fittest”. I na-
turen handler det ikke om,
hvad der er pænt eller ønske-
ligt, men derimod om, hvad
og hvem der kan overleve.De
æg/fostre,som vi med præim-
plantationsteknikken og
moderkageprøve/abort nu
kan fravælge, ville med næ-
sten 100 % sandsynlighed
være gået til grunde meget
hurtigt, hvis vi stadig le-
vede naturligt. Uden be-
handling ville cystisk
fibrose-børnene dø før
skolealderen.

Jeg argumenterer ikke for,
at vi skal gå tilbage til natu-

ren og opgive al behandling
af dem, der ikke kan overleve
selv. Vi skal hjælpe alle de
børn, der bliver født, mest
muligt og forske i alle de mu-
ligheder, der eventuelt en-
gang kan give dem et normalt
liv. Men når vi står overfor de
spørgsmål, som jeg er enig i,
at f.eks  præimplantationstek-
nologien rejser, så bør vi lytte
lidt til naturen. Ikke på den
måde, som Cecilie Roné an-
befaler, nemlig at tilråde
barnløshed hos de uheldige
forældre. Men ved at følge na-
turens princip – survival of
the fittest – på den mest hu-
mane måde som vi kan, nem-
lig ved at sortere så tidligt
som overhovedet muligt.

Jeg tror, at det er umuligt at
stoppe forskningen på bag-
grund af angst for fremtiden –
hvis det var muligt, fandtes
der ingen atombomber. Der-
imod må vi holde os informe-
rede om, hvor forskningen er
på vej hen, så vi kan lovgive

om den bedst muligt. Jeg er
enig i, at vi må sikre, at præ-
implantationsteknikken ikke
må kunne misbruges, så man
kan vælge et barn på samme
måde, som man vælger gardi-
ner.Vi må sikre, at det kun er
virkeligt alvorlige sygdomme,
som forældrene får mulighed
for at vælge fra. Sygdomme,
som naturen selv ville have
“frasorteret” med tiden. Men
lige så vigtigt er det at sikre,at
præimplantationsteknikken
ikke bruges til at ”tvinge” for-
ældre til at få et rask barn.
Hvis et forældrepar i en ”risi-
kogruppe” ikke ønsker præ-
implantationsteknik, foster-
diagnostik eller lignende,
men vil påtage sig risikoen
for at få et sygt barn, så skal
de have lov. Ellers er vi tilba-
ge i en omvendt form for ra-
cehygiejne.

Der kan være mange fald-
gruber i at tillade præimplan-
tationsteknikken – f.eks. ville
jeg da gerne have en dreng
næste gang, men sådanne
“ønskesedler” må man arbej-
de på at eliminere. Man kan
f.eks. tilrettelægge behandlin-
gen ved præimplantationstek-
nik sådan, at den læge, der
skal sortere æggene, aldrig
møder forældreparret. Vi har
som sagt allerede defineret
visse rammer for dette ved
hjælp af moderkageprøve/
abort tilbuddet, men flere
skal naturligvis til.Ved en for-
nuftig, grundig genetisk råd-
givning er jeg sikker på, at vi
kan undgå faldgruberne og få
opstillet nogle gode og sikre
rammer.

Efter man i fremtiden har
fået et barn via præimplanta-
tionsteknik, skal man ikke
sige:”Ja, hun har jo ikke cy-
stisk fibrose, men desværre
har hun blomkålsøre og er
nærsynet!”, men derimod
“Heldigvis har min lille fede,
blomkålsørede og nærsynede
pige ikke cystisk fibrose!”

Fotos: Nanna Lund og Reno
Månsson med datteren
Emilia.
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Fredag 14. februar kom vi
fra alle dele af landet: Sjæl-

land, Fyn, Jylland og Færøer-
ne, 18 børn og 4 voksne med
kurs mod de franske alper.
Syd for Hamborg mødtes
“Sjællandsbussen” og “Jyl-
landsbussen” og der var stor
gensynsglæde mellem de
“gamle” deltagere, og et nys-
gerrigt goddag til de nye. Der
var i år 8 førstegangsdeltage-
re.

Papugabussens personale
er gamle kendinge: 1’ chauf-
før Erik med den snøvlede
stemme og Rikke, der er ferm
til at servere pølser, vand og
varme popcorn under turen.

Vi fylder halvdelen af det
øverste dæk på bussen, og ef-
ter et stop med tandbørst-
ning ved 23-tiden er bussen
blevet til sovebus med ligge-
pladser til alle. Efter en nat
med mange sving og stop
gennem Schweitz og Frankrig
bliver vi vækket kl. 7 og hol-
der i Bourg d’Oisans. Mens
bussen igen bliver til sidde-
bus, er der tid til toiletbesøg
og til indkøb af friske crois-
santer,

Straks efter Bourg starter
opstigningen til Alpe d’Huez:
21 skarpe hårnålesving op til
den fine sne i 1800 meters

højde. Forventningen er stor.
Vi bliver sat af med vores ba-
gage ved de 2 hoteller. Det
passer så fint, at de 7 piger
kan bo på annekshotellet Bel-
le Etoile med Odile og Peter,
og de 11 drenge kan bo på Le
Refuge med Beate og Finn.

Straks efter ankomsten går
vi til Alains skiudlejning for at

få vores skiudstyr. Liftkortene
er klar hos Elisabeth på Re-
fuge, og før frokost er de
fleste ude på øvebakken. Ny-
begynderne skal lige se situa-
tionen lidt an; dog ikke
Thomas: han kiggede lige 2
minutter på de andre, så kør-
te han ned til stoleliften,og et
øjeblik senere kom han su-
sende ned ad bakken.

Den aften sover alle tidligt,
som en sten.

Det daglige program er
vækning ved 7-tiden, medicin
og maskning, morgenmad på

Refuge mellem 8 og 9, og der-
efter på ski. Nybegynderne
og de let øvede går på skisko-
le. De andre kører i større el-
ler mindre hold på forskellige
ture.

Efter snefald sidst på ugen
er forholdene optimale, og til
vores picnic mandag er der
strålende sol.

Danski arrangerer picnic
for enden af trækliften, hvor
hotellets kokke og ledere har
gravet borde i sneen og ser-
verer suppe og hotdogs og
andre lækre sager.

De øvrige dage spiser vi fro-
kost “a la carte” på Refuge,
hvor vi kan få serveret lette
måltider på det tidspunkt, der
passer med vores skiture.

Tirsdag aften er der fest i
byen. Alle byens skilærere
løber ned fra Signalbjerget to
og to med røde og hvide fak-
ler i hænderne, i én lang slan-

ge der ender for neden af vo-
res øvelsesbakke. Forinden
har der været opvisning i alle
slags skiløb,og det hele ender
med et gigantisk fyrværkeri.
Tilfældigvis har Danski sam-
me aften  “Fransk aften”, med
lækker mad og ost, og vin-
smagning for de voksne. For
børnene er der saftevands-
smagning,og Elisabeth fortæl-
ler historien om hvordan saf-
tevandet er opfundet, og
børnene lærer at smage for-
skel på de forskellige blandin-
ger.

Tirsdag nat får vi en or-
dentlig dyne sne, og resten af
ugen er der sol fra en skyfri
himmel. Endnu en gang synes
nogle af børnene, at vi er bin-
degale, når vi gentagne gange
opfordrer dem til at smøre
solcreme på – men resultatet
kommer hurtigt: brændende
røde kinder, ikke Jeanette ?

Ugen går hurtigt – med de
sædvanlige bemærkninger:
hvor er mine ski, hvem har
mine briller, hvornår skal vi
spise, det kan jeg ikke li’, skal
jeg også have piller i dag ! 

Fredag eftermiddag er der
slalomkonkurrence, hvor næ-
sten alle deltager. Der er 2
gennemløb gennem de røde
og blå porte, og de fleste er

CF-vinterlejr uge 8, 1997

Den store gevinst er glade børn
med strålende øjne, der gennem en
hel uge hygger sig med hinanden,
står på ski og får en fornemmelse
af selv at være ansvarlig for sit
velbefindende og behandling 
af cf.

’’

’’
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med. Fredag aften er der af-
skedsfest, hvor alle skal have
en hjemmelavet fantasifuld
hat på. Efter middagen er der
præmieoverrækkelse. Vores
børn har kreeret nogle flotte
hatte, og Jannie vinder pige-
rækken med sin flodhestehat.
Også præmier for skiløbet bli-
vet overrakt. Det gælder ikke
om at løbe hurtigst, men med
mindst mulig tidsdifference i
de 2 gennemløb. Der er god
timing i familien Sørensen, for
Lau vinder drengerækken
med en difference på under 1
sekund, og lillesøster Bjørk
vinder pigerækken. Der er
fine vandrepokaler til vinder-
ne, og sliksutter og cola’er til
alle deltagerne.

Lørdag er der pakning, lidt
skiløb og aflevering af skiud-
styr. En del af os tog lifterne
helt op til Pic Blanc, hvor der
i 3.300 m højde er en stor-
slået udsigt over regionen

med Mont Blanc som det
højeste punkt. Fra Pic Blanc
starter Europas længste ski-
løjpe på 18 km.Løjpen starter

meget stejlt, men derefter er
der godt skiløb helt ned til
Alpe d’Huez. Vores drenge,
der har været med 2 gange
før, klarer i fin stil denne tur –
imponerende.

Lørdag kl. 16.45 kører vi fil-

men baglæns: siddebus, sove-
bus, morgenmad, farvel i
Hamborg, siddebus, og hjem
til familien.

Fra ledersynspunkt har det
været en rigtig god tur.Vi har
været med en stor flok børn,
men en meget velfungerende
flok, der uopfordret har fået
ros af Danski’s personale og
de øvrige gæster: “det er vel

nok en rar og livlig flok børn,
I har med”.Det er rart at høre.
Selvfølgelig opstår der episo-
der med løsgående snebolde
eller småkonflikter, men det
glemmes hurtigt igen.

Den store gevinst er glade
børn med strålende øjne, der
gennem en hel uge hygger sig
med hinanden, står på ski og
får en fornemmelse af selv at
være ansvarlig for sit velbefin-
dende og behandling af cf.

I lederteamet var Odile,
Peter og Finn gengangere; ny
var Beate, og det må siges at
være et fund: Beate uddanner
sig til fysioterapeut og er læ-
rer og skiinstruktør.

Tak til alle for en god ski-
uge, og tak til Danski’s perso-
nale for god opbakning, på
gensyn næste år,

kærlig hilsen 
Peter Fristrup Jensen

Efteråret er begyndt, og vi tænker alvorligt
på nisser, hjemmebag, tombola m.m.
Torsdag d. 20. november (fra kl. 10.00) op-
bygger vi julemarkedets boder, hvorefter

der er åbent fredag og lørdag begge dage kl.
10-19.
Julemarkedets salg er igennem årene nået
over 100.000 kr. og er dermed et betyd-

ningsfuldt bidrag til CF-foreningens virke. Dette resul-
tat er kun opnået ved velvillig hjælp fra dem, som har
sendt gaver til salg i boderne og fra en trofast skare, som
tager et par fridage og hjælper med arbejdet på julemar-

kedet.
Vi vil ikke lægge skjul på, at det er hårdt arbejde at være på et

julemarked, men også en utrolig hyggelig oplevelse, som mange af
os nødig vil undvære.Alligevel er vi ældre, i nærheden af pensions-
alderen, glade for, at der igennem årene er tilført aflastning i form
af flere yngre kræfter. Men vi kan bruge endnu flere – sæt derfor
gerne kryds i kalenderen og reservér dagene til denne vigtige be-
givenhed. Din hjælp er værdifuld i bestræbelserne på at skaffe pen-
ge til CF-forskning.

Der bliver i år nogle ændringer på julemarkedet, idet vi opgiver
loppemarkedet og i stedet søger at få flere boder, hvorfra der kan
sælges julepynt og blomster. Også et par nyskabelser til under-
holdning for børn tilstræbes. Ring gerne til CF-foreningen, hvis du
har en god idé.

Bliv julemarkedssponsor
Udover hjælp i Helligåndshuset behøver vi hjemmebag til caféen,

som udvides i år, og julerier til salg i juleboden samt gevinster til
tombolaen. Tænk, hvis hver CF-familie (375!) lokalt skaffede
5 gevinster til tombolaén!!!! 

Hvis man har svært ved at komme ind i Helligåndshuset
med hjemmebag, er der også mulighed for at støtte
julemarkedet som sponsor med et be-
løb til vore indkøb til caféen. Det
reducerer udgifter til køb af
kaffe, æbleskiver, pålæg/sand-
wich, lagkagebunde m.m. og er
derved også til stor hjælp. I
slipper for at få dej på fingrene,
og julemarkedet øger over-
skuddet. Send et beløb på
giro 6 40 43 83 og mrk. talo-
nen JULEMARKED. Og giv
idéen videre til andre.

På CF-centrene vil der
fra 20. oktober ligge breve
med oplysning om jule-
markedet samt tilmeldings-
skema og girokort.Tag nogle
eksemplarer med til ven-
ner og familie - eller ring
til CF-foreningen efter
julemarkedsbrevet.

hwt

Julemarked
21-22 november 1997 i Helligåndshuset i København
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Lis og Preben Sørensen, foræl-
dre til Leo (CF, 24 år) invitere-
de venner og bekendte til et
stort loppemarked, som de ar-
rangerede i haven lørdag-søn-
dag 10.-11. maj 1997. Lis for-
tæller om forløbet, at mange
lagde vejen forbi Møllevænget
2, hvor man udover mulighed

for at gøre et godt loppekøb
også kunne købe kaffe
m/brød. Kagerne blev bagt og
leveret af venner og kolleger,
mens kaffen blev sponsoreret
af Carsten Larsen, Ford-for-
handler i Nykøbing F,og ASIX,
– et firma i Rødby Havn, som
fremstiller engangssprøjter.

Lis beretter videre, at famili-
en fik stor opbakning af ven-

ner og naboer; bl.a. havde
mændene på vejen fået den
gode idé at  invitere deres ko-
ner på eftermiddagskaffe på
loppemarkedet om søndagen,
som var Mors Dag.

Lis Sørensen: ‘Alt dette kun-
ne vi ikke have klaret uden
hjælp fra venner og familie.
De gjorde et stort stykke ar-
bejde.Vi fik også flot opbak-
ning af Rødby Lokal TV, som
i ugerne før loppemarkedet

fire gange sendte en lille om-
tale af arrangementet. Des-
uden optog og sendte de en
lang udsendelse om cystisk
fibrose, hvor Leo og jeg med-
virkede. Udsendelsen blev
endog genudsendt d.11. juni.
CF-foreningen hjælper os i
hverdagen, og på denne
måde kunne vi så hjælpe lidt
‘den anden vej’.Det var både
spændende og sjovt at lave
dette arrangement, – ja, vi
kunne da godt finde på at
gøre det igen en gang.’

Red.: Ja tak, Lis – meget ger-
ne! Foreløbig en stor tak til
dig, familien og alle vennerne
for jeres bidrag 55..338866,,7755  kkrr..,
som CF-foreningen modtog
den 14. maj 1997.

Lokal TV Rødby
Også tak fordi I benyttede lej-
ligheden til at udbrede kend-
skabet til cystisk fibrose ved
at fortælle jeres CF-historie til
pressen.

Ikke mindst tak for Leo’s tål-
modige medvirken i den 25
min. lange TV-udsendelse ‘Et
liv med cystisk fibrose’, hvor
man kom vidt omkring i Leo’s
tilværelse. Han fortalte bered-
villigt om dagligdagen, sin nye
lejlighed  og om nødvendig-
heden af at være stædig for at
nå sine mål (Leo: ‘Hvis man
vil, så kan man’), om moti-
onscentret i Rødby, hvor Leo
udover at dyrke egen træning
på passende niveau også fun-
gerer frivillig hjælper.

Også Leo’s arbejde på Q8-
tanken fik man indblik i.
Arbejdsgiver Kim Scwiec for-
talte om, at da Leo var blandt

mange ansøgere til en stilling
på tanken, fortalte han åbent
om det nødvendige fravær
ved indlæggelserne på Rigs-
hospitalet, hvor Leo med mel-
lemrum må tilbringe 14 dage
til anti-pseudomonaskur ved
intravenøs antibiotikabehand-
ling. Kim Scwiec havde over-
vejet fordele og ulemper ved
at ansætte Leo og var nået
frem til, at med en fornuftig

arbejdsplan for Leo og de
øvrige ansatte kunne man få
det til at fungere også under
Leo’s fravær. Bagefter har det
vist sig, at fordelene ved at
ansætte Leo er meget større
end ulemperne, bl.a. er Leo
meget flexibel og er klar til at
springe ind, hvis de mangler
en afløser, og Kim Scwiec un-
derstregede, at Leo arbejder
på lige fod med de andre an-
satte og udfører de samme op-
gaver.

Journalisten konstaterede
lidt undrende, at Leo er meget
åben om sin sygdom og
spurgte ham, om det ikke er
svært. Leo’s svar var: ‘Jamen,
man kan jo ikke undgå den,
og der er også mange, som er
interesserede og stiller
spørgsmål. Og når man er
blandt andre og bl.a. spiser
mange piller til maden, så
spørger de jo. Så kan man
lige så godt sige det åbent.’

Penge til forskning fra 

Fordelene ved 
at ansætte Leo 
er meget større
end ulemperne.

’’
’’

Hvis man vil,
så kan man.’’ ’’

Loppemarked i Rødby

Leo Sørensen (CF) i TV-ud-
sendelsen: Et liv med cystisk 
fibrose.

Det bliver i stigende grad nødvendigt at skaffe private midler 
til forskningsarbejdet. CF-foreningen efterlyser derfor lokale 

arrangementer, som kan hjælpe med til at fremtrylle penge til den 
livsvigtige forskning. Senest har to CF-familier i hver sin ende af 

landet - i Rødby og i Fjerritslev - taget denne udfordring op.
Deres kontante udbytte til forskning blev i alt 29.639,75 kr.
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Loppemarked i
Rødby

Lis Sørensen i Lokal TV
Rødby.



CF-Lokalforeninger

Mathilde Lucassen (2½år) 
har cystisk fibrose og er

den egentlige årsag til, at der
blev afholdt en stor grillfest i
Klim ved Fjerritslev lørdag
den 16. august 1997. Mathil-
des mor og far,Dorte og Kurt,
og bedsteforældre deltog i
CF-foreningens årsmøde i
Århus i maj og hørte opfor-
dringerne om at ‘gøre noget
lokalt’. Der var ikke langt fra
tanke til handling hos Dorte
og Kurt, som kort efter dan-
nede CF-lokalforening/Fjer-
ritslev og gav sig i kast med
forberedelser til det første ar-
rangement – en grillfest for
over 100 betalende deltagere.

Mathildes bedsteforældre,
Nethe og Joel Larsen, stillede
deres hus og have i Thorup-
strand til rådighed og gik der-
efter særdeles aktivt ind i for-
beredelsesarbejdet. Hjulpet af
venner aflagde ikke mindst
mormor Nethe talrige besøg
hos mulige sponsorer i områ-

det. Uden overdrivelse kan si-
ges, at de havde stor succes,
idet Dorte få dage før begi-
venheden meddelte, at det
eneste, der ikke var sponsore-
ret i forbindelse med festen,
var smør og salatdressing! 

CF-foreningens sekretari-
atschef var inviteret til festen
og kan berette om følgende:

Strålende solskin – borde
og bænke i haven samt et
stort telt, hvor alle 135 delta-
gere kunne nyde traktemen-
tet, som var fiskebord som
forret, hvori indgik krabbe-
klør og tre varme fiskeretter,
efterfulgt at stegte lammekøl-
ler og skinker med lækkert til-
behør (mormor Nethes orga-
nisationstalent i et køkken er

stort). Bar med salg af fadøl
og vin, musik, glad stemning
og et stort amerikansk lotteri
med gevinster fra adskillige
erhvervsvirksomheder i om-
rådet. Ikke mindst hovedge-
vinsten var attraktiv for de
yngste deltagere: En eldrevet
minimotorcykel á la Harley
Davidson, sponsoreret af Han
Herreds Bremse- og Koblings-
service.

Dorte havde også været i
gang med pressen – med flot
resultat. Søndag før festen var

der et indslag i DRs regional-
sender TV-Nord, og Fjerritslev
Avis bragte to store artikler –
og mødte også op til festen
for at få de seneste aktuelle
billeder. På den måde får ar-
rangementer som dette og fa-
milien Sørensens i Rødby be-
tydning både mht. at skaffe
penge til forskningen og til at
udbrede kendskabet til cy-
stisk fibrose.

Heldigvis er Dorte ‘papir-
vant’, for en fest som denne
kræver adskilligt for at over-
holde gældende regler. Ikke
alene havde Dorte flot orden
i regnskab og omfattende li-
ster over sponsorers bidrag,
men også spiritusbevilling
skal søges ligesom momsfrita-
gelse hos Told & Skat.

Der gik ikke mange dage,
før overskuddet fra den ny-
skabte CF-Lokalforening/Fjer-
ritslevs første arrangement
ankom pr. giro: 2244..225533  kkrr..

Fra CF-Landsforeningen
sender vi en stor tak – både til
Mathildes familie og deres
ihærdige hjælpere og til de
mange i området, som med
gaver og bidrag bakkede om
CF-Lokalforening/Fjerritslevs
grillfest 1997. hwt
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Grillfest i
Fjerritslev giver
24.253 kr. til 
CF-forskning

’’
’’

Grillfest i
Fjerritslev

I midten CF-forældrene Dorte Larsen og Kurt Lukassen med tv. farfar og farmor, th. morfar
og mormor med Mathilde (CF) og storesøster Monica forrest. 11

DDoorrttee  LLaarrsseenn  oogg  ddeenn
ggllaaddee  vviinnddeerr  aaff  
mmoottoorrccyykklleenn..
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REFERAT AF

PIA MOURITSEN

Det var med lidt spændte
maver,vi bestemte os for

at ville arrangere endnu en
informationsaften med pro-
fessor P. O. Schiøtz som ‘teg-
ner og fortæller’. Var der mon
stadig interesse for dette
emne, som der tidligere hav-
de været afholdt møde om?

Det vidste sig dog, at vore
bange anelser blev gjort til
skamme og vores fornemmel-
ser var rigtige, idet der var en
flot tilslutning på hele 70 del-
tagere.

Annegrete Simonsen fra
den afgående bestyrelse for
Storgruppe Vest indledte afte-
nen med bl.a. at præsentere
Oluf Schiøtz – man skulle må-
ske mene, det ikke var nød-
vendigt, men der var faktisk
mødt helt nye familier op
(flot!), og der var ligeledes en
del fremmødte bedsteforæl-
dre og institutionspersonale.

Oluf lagde ud med de hår-
de kendsgerninger, og fortal-
te at CF faktisk er den hyp-
pigste arvelige sygdom blandt
den hvide race. Dernæst un-
derbyggende han, at CF har
været kendt siden middelal-
deren med ordsproget:‘Wehe
dem Kind, dass beim Kuss auf
die Stirn salzig schmeckt, es
ist verhext und muss bald
sterben’. – Efterfølgende kom
dog, at prognosen og fremti-
den har ændret sig drastisk ef-
ter 2. verdenskrig.

På sit sædvanlige forståelige
sprog for alle klarlagde han
herefter de barske kendsger-
ninger som gør, at vore børn
og patienter har CF, og selv-
om det nok stadig kan få det
til at risle koldt ned ad ryggen
på os ‘garvede’, så tror jeg
nok, at der var mange bedste-

forældre, som fik en ekstra
kuldegysning. Derfor var det
også dejligt, at Oluf fik ind-
flettet, – under sin beretning

om enzym-behovet hos
CF’ere,at det ikke kan udgøre
nogen livstruende tilstand at
indtage et enkelt måltid uden
enzymer,– ingen anfald, ingen
akut død!

På samme vis slog han også
fast, at CF-lungeproblemet er
en lokal immundefekt,hvilket
gør, at CF’ere klarer infektio-
ner på lige fod med alle an-
dre,bortset fra i lungerne.Det
er immunforsvaret i CF-lun-

gerne, som ikke har det godt,
men de baktier, som slår sig
ned i CF-lungerne er IKKE
nogle, som smitter andre!

Som afrunding fortalte
Oluf, at CF-patienter har en
hverdag her og nu, og derfor
nævner han altid til de nydia-
gnosticerede forældre, at
skilsmisseprocenten hos CF-
forældre er højere end hos
forældre med raske børn.
Den kan måske være svær at
sluge, men skulle gerne ani-
mere os alle til at stå sammen
og støtte hinanden – og med
sine efterhånden 25 år inden-

for CF så har han nok et vist
grundlag at bygge dette på...!

Da det blev tid til spørgs-
mål, var det forståeligt nok
omkring gen-terapien, som vi
vel alle sætter vores håb i, –
som udgjorde størsteparten
af spørgsmålene.

Her kunne Oluf berette, at
der siden 1992 er fortaget
forsøg i USA på CF-patienter
med forskellige forsøg på at
finde en gentransportør. Na-
turligvis kunne han ikke
fremkomme med en deadli-
ne, som vi ellers gerne ville
have ud af ham – men slutte-
de dog af med at sige, at det
indenfor 1,3 eller 10 år bliver
løsningen!

Det næste punkt på vores
program blev et utroligt livs-
bekræftende foredrag af Met-
te Schmidt, 19 år og CF’er.

Mette fik diagnosen,da hun
var 6 uger gammel, og fik kro-
nisk Pseudomonas, da hun
var 5 år.

Trods sine Pseudomonas-
kure under hele sin skole-
gang har hun taget både
Folkeskolens Afgangseksa-
men og studentereksamen!

Mette fortalte om vigtighe-
den i at have sine forældre
bag sig, men samtidig også, at
der ikke blev gjort forskel,
fordi man er CF’er. Endvidere
også, at det er vigtigt at lære
børnene at tage ansvar for sit
eget helbred, hvilket for hen-
de medførte, at hun hurtigt
selv lærte sin behandling.

Selvfølgelig er man tilbøje-
lig til at ville beskytte, men
der er en hårfin balance mel-
lem beskytte og overbeskyt-
te... Som hun sagde: ‘Det er
vigtig at være sammen på li-
gefod med andre!

Et spørgsmål til hende var,
om hun har accepteret, at
hun har CF.

Til det var svaret: ‘Jeg har jo
aldrig prøvet andet, jeg er op-
vokset med CF, og jeg tror i
øvrigt,at børn er meget bedre
til at acceptere end voksne’.

Hun gav i øvrigt mange små
råd med på vejen, nogle af
dem kommer her:

Referat fra Storgruppe Vest

Informations-
møde på
Skejby 
28/1-97

Referat af Informationsmøde, Storgruppe
Vest den 28. januar 1997, Skejby Sygehus

Professor P.O. Schiøtz
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• Forældrenes indstilling
smitter af på børnene...!

• Det kræver en indsats at føl-
ge med i sin skolegang, spe-
cielt under indlæggelse,
men vær ikke bange for at
bede om hjælp!

• Man kan sagtens leve et
normalt liv med CF!

• Livet rummer mange mulig-
heder, bare man tager hen-
syn!

Mette rundede af med at sige:
‘Min fremtid er ikke mere
mørk end andres’ – og samti-
dig understregede hun på et
spørgsmål om, hvorvidt hun
kunne deltage i Roskilde Fe-
stivalen: ‘Der er ikke noget
formål med at holde sig rask,
hvis man ikke lever’!

Den sætning efterlever hun
i flotteste stil, fredag den 31.
januar 1997 rejste Mette til
Grønland, hvor hun har fået
en stilling som AU-pair pige i
10 mdr. Rigtig god rejse! 

Efter mødet kom Mette’s
kæreste, Jan, som også del-
tog, og tilbød sin assistance
ved vore fremtidige møder,
og foreslog selv et punkt til
vort næste møde: ‘At være

kæreste med en CF’er’ – Flot
ikke!

Efter en informationsrig af-
ten var det tid til afslutning,
hvilket blev gjort med en stor
TAK til Mette, men i særdeles-
hed også til de fremmødte fra
Ambulatoriet,Vibsen, Grethe,
Ulla, Jytte og Oluf. I skriven-

de stund stiller jeg igen
spørgsmålet om, hvorvidt jeg
ville ofre så meget af min fri-
tid på mit arbejde, som de al-
tid gør – jeg vover den
påstand,‘jeg tvivler’, og håber
min arbejdsgiver ikke læser
dette!

Til slut skal der så fra den

nyindtrådte bestyrelse også
lyde en stor tak til Annegrete
Simonsen, Karen Bager og
Ulla Bjerager for deres arbej-
de for Storgruppe Vest de sid-
ste 5 år. Vi håber at kunne
præstere et lige så flot stykke
arbejde, som I har gjort.

Og for god ordens skyld
kan vi så nævne, at den nye
bestyrelse består af:

Søren Rasmussen, CF-far til
Beatrice på 18 mdr. og Jesper
på 4 år
Tlf. nr. 7567 9457

Didde Lysdal, CF-mor til Sofie
på 2 år.
Tlf. nr. 8680 4243

Pia Mouritzen, CF-mor til
Patrick 6 år og mor til Pernilla
2½ år.
Tlf. nr. 8681 6685

Med vilje har vi skrevet vore
telefonnumre på, vi modtager
gerne ideer og forslag til nye
emner, ligesom vi gerne ‘læg-
ger øre til en snak’.

Mette Schmidt

Fredag d. 28. november an-
nonceres på tv og radio (DR)
den årlige landsindsamling
til fordel for cystisk fibrose-
bekæmpelsen.

Overvej venligst, hvordan
I lokalt kan bidrage til at ska-
be opmærksomhed om den-
ne indsamling, f.eks. ved at
kontakte aviser, lokal-TV og -
radio og få dem til at omtale
cystisk fibrose – gerne med
en historie om jeres liv og
dagligdag med CF.

Vi har hårdt brug for pen-
ge til en række forsknings-
projekter – bl.a. om Pseudo-
monas og Aspergillus.

Flere medlemmer
er fortsat CF-foreningens sto-
re ønske.Tak til de mange fa-
milier, som i det forløbne år
har sørget for, at flere og fle-
re har meldt sig ind i fore-
ningen og har sendt os et bi-
drag. Resultatet af jeres
anstrengelser kan tydeligt

ses, idet antallet af kontin-
gentbetalende medlemmer i
1996 steg med 24,5 %. Flot, -
vi håber, tendensen holder
også i 1997.

Som tidligere nævnt skal
vi jo – for at være i betragt-
ning ved uddeling af Tips/
Lottomidler – hvert år kunne
vise, at der er indbetalt års-
kontingent fra min. 500 med-
lemmer og bidrag/gaver fra
min. 150  personer/firmaer.

Vi opfordrer derfor alle

CF-familier til at huske at be-
tale kontingent – og fortæl
venner og slægtninge, at vi
behøver flere medlemmer
og bidragydere. Ring gerne
efter pjecer/girokort.

Når man indbetaler kon-
tingent, er det også vigtigt at
medsende et bidrag, – så tæl-
ler man med – både som
medlem og som bidragyder -
uanset bidragets størrelse.

Skattefri bidrag

Bidrag og gaver til CF-fore-
ningen kan trækkes fra i skat

iht. gældende lovgivning. Bl.a.
kan den skattepligtige - gave-
giveren – fratrække det be-
løb, hvormed årets gave over-

stiger 500 kr. Fradraget kan
højst udgøre 5.000 kr.

Forudsætningen er, at CF-
foreningen er godkendt iht.

Ligningslovens § 8A, og vi kan
oplyse, at CF-foreningen er
opført på Told- og Skat’s se-
neste cirkulære af 8. juli 1996.

Landsindsamling 29/11-31/12-97



Lic-scient. Marianne
Schwartz.

Genetikeren Marianne 
Schwarts er velkendt i

CF-kredse for sit mangeårige
arbejde på Afsnit for Klinisk
Genetik på Rigshospitalet, og
CF-foreningen benytter sig af
lejligheden til at gratulere
Marianne med en fornem
pris, som hun fik overrakt ved
en sammenkomst i Kunst-
industrimusset den 17. marts
1997.

Bestyrelsen for Tagea
Brandts Rejselegat havde ud-
peget Marianne Schwartz
som modtager af en legatpor-
tion i år – kr. 75.0000 – som
ifølge fundatsen skal benyttes
til en eller flere studierejser.
Ved overrækkelsen motivere-
de medlem af legatbestyrel-
sen, overlæge, dr.med. Kirsten
Lee dette med ordene:

‘Marianne Schwartz er 52
år gammel. Hun blev cand.
scient. i biologi ved Køben-
havns Universitet i 1968.
Hun fortsatte som kandidat-
stipendiat og påbegyndte ar-
bejdet med sin Ph.D.-afhand-
ling. Denne blev afsluttet i
1974. Undervejs blev der
også tid til et studieophold
ved Department og Genetics
ved Texas A+M University.

Fra 1977-79 arbejdede
Marianne Schwartz som vi-
denskabelig medarbejder
ved John F. Kennedy Insti-
tuttet hos overlæge Marga-
reta Mikkelsen. Her startede
Marianne Schwartz et enzy-
matisk laboratorium med

henblik på diagnostik af de
såkaldte “storage diseases” -
en gruppe af sjældne stof-
skiftesygdomme.

Efter ansættelsen på Rigs-
hospitalet i 1979 har Ma-
rianne Schwartz startet og
udviklet Molekylærgenetisk
Laboratorium, som nu er en
selvstændig del af Afsnit for
klinisk genetik.

Marianne Schwartz er
medlem af the Scientific
Board of the European So-
ciety of Human Genetics og
medlem af the Steering Com-
mittee of the Concerted Ac-
tion of Coordination Cystic
Fibrosis Research and The-
rapy in Europe.

Marianne Schwartz’s vi-
denskabelige publikationsli-
ste er på 107 videnskabelige
artikler, som langt overve-
jende er publiceret i den en-
gelsksprogede litteratur. Ma-
rianne Schwartz er første
forfatter på de 37.

Marianne Schwartz er be-
skrevet som en velbegavet,
matematisk begavet person.

Hun er entusiatisk og elsker
sit fag.

Marianne Schwartz var
blandt de første herhjemme,
som startede prænatale
DNA-analyser til klinisk
brug. Det er de undersøgel-
ser, man kan bruge til at op-
spore arvelige sygdomme fos
fostre.

Marianne Schwartz be-
skrives som en person med
orden i tingene. Hun er sta-
dig og stabil og følger op på
tingene. Er hun først sat på
sporet, bliver hun ved. Disse
egenskaber kombineret med
hendes tekniske dygtighed er
afgørende for en så omfat-
tende videnskabelig indsats.
Marianne Schwartz er vel-
kvalificeret til også at stå på
listen over fremragende vi-
denskabskvinder, kunstnere
og forfatterinder, som tidlige-
re har modtaget Tagea
Brandts Rejselegat.

Det er med stor glæde, jeg
i dag overrækker hende en
portion af Tagea Brandts
Rejselegat.
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Tillykke, Marianne Schwartz
- med Tagea Brandts Rejselegat

Ny E-mail adresse
Pr. 5 oktober 1997 kan man
maile til CF-foreningen på

tre følgende adresser:
info@cf-dk.org

Hanne.W.Tybkjaer@cf-
dk.org

Tina.Toenning@cf-dk.org

CF-foreningen forbereder
også en hjemmeside på
Internet – assisteret af
Deanna Bardenfleth,

CF-mor og grafisk designer,
og Søren Horsbøl (CF), som

er datamatiker. Endnu er
siden ikke klar til

præsentation, men vil få
adressen: www.cf-dk.org.



CF’ere
på vej til
18 årll

Husk at henvende dig
til  kommunen og til

CF-Centrets socialrådgiver
i god tid før 18 års fødsels-
dagen.

Indtil du bliver 18, udbe-
tales merudgifter til bl.a.
medicin til dine forældre,
men når du fylder 18 år,
sker der en del ændringer,
idet der skal laves en ord-
ning for dig personligt.
Kom derfor i god tid, så
der er tid til at foretage dis-
se omlægninger.

Center for Ligebehandling  
af Handicappede med-

delte i en skrivelse den 11.
juni 1997,at der var indtruffet
et positivt skridt i retning af
større ligebehandling mellem
handicappede og ikke-handi-
cappede. Dette indtraf, da
Ombudsmanden udtalte, at
‘bistandsloven giver hjem-
mel til længerevarende stu-
dieophold i udlandet med
revalideringsydelse.’

Center for Ligebehandling
af Handicappede har flere
gange henledt opmærksom-
heden på problemet med
hensyn til handicappedes

muligheder for at studere i
udlandet, når vedkommende
modtager revalideringsydel-
se. Men Ombudsmanden har
nu udtalt, at praksis ikke er i
overensstemmelse med lo-
ven.

Ombudsmandens fortolk-
ning åbner således bl.a. op
for, at ‘hele det støttede ud-
dannelsesforløb efter om-
stændighederne kan foregå
ved en udenlandsk uddannel-
sesinstitution’.

Hurtig reaktion fra
Middelfart Kommune
Denne udtalelse fik stor be-

tydning for en ung CF-pati-
ent, som skulle på et uddan-
nelsesophold i Tyskland, men
som havde fået afslag på at
modtage tilskud til medicin
under udlandsopholdet iht.
princippet, at man kun kan
modtage hjælp iht. Bistands-
lovens bestemmelser, såfremt
man opholder sig i Danmark.

Den pågældende CF-pati-
ents hjemkommune er Mid-
delfart Kommune, som vi op-
lyste om Ombudsmandens
afgørelse af 27. maj 1997.
Denne nye afgørelse havde
Middelfart kommune ikke
været bekendt med, men
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Med mellemrum får vi 
henvendelser fra for-

skrækkede unge CF-patienter,
som på socialforvaltningen er
blevet oplyst om, at de ikke
kan få støtte til medicin iht.
Bistandslovens § 58.

Hvis I oplever dette, ring da
gerne til CF-foreningen. § 58
har tidligere været omtalt i
CF-blade i forbindelse med
nogle ankesager, som dog alle
har fået en positiv udgang.
Alligevel opstår problemet
jævnligt, senest i slutningen af
september, hvor en voksen
CF-patient i forbindelse med
flytning til ny kommune  fik
afslag på støtte iht. § 58.

Heldigvis blev problemet
hurtigt løst. CF-foreningen
sendte en omfattende korre-
spondance, herunder breve
fra Sundhedsstyrelsen og
Socialministeriet m.fl., til pati-
enten, som foreviste dette til
sagsbehandleren på kommu-
nen, hvorefter § 58-bevillin-
gen faldt på plads.

De fleste problemer skyl-
des, at socialforvaltningerne
fejlfortolker en bekendtgørel-

se (bek. § 8), hvori der bl.a.
står: ‘Er medicinen ordineret
for en kortere periode eller
uden af være led i behand-
lingen af den varige lidelse,
gives der ikke tilskud, selv
om den varige lidelse kan
være årsag til hyppigere in-
fektionssygdomme end nor-
malt forekommende. Som
eksempel kan nævnes anti-
biotika mod lungebetændel-
se.’

I slutningen af 1991 hen-
vendte vi os til Sundhedssty-
relsen og bad om hjælp ifm.
dette problem, hvorefter
Sundhedsstyrelsen udtalte, at
cystisk fibrose ikke er årsag
til hyppigere infektionssyg-
domme end normalt fore-
kommende, men at infektion
med bakterier i de nedre luft-
veje er selve sygdomme –
den varige lidelse, og at bak-
teriernes næsten konstante
forekomst i de nedre luftveje
er en direkte følge af de cel-
lulære forandringer i lunger-
ne. I skrivelsen anførte Sund-
hedsstyrelsen også, at
‘antibiotikum behandlingen

ved cystisk fibrose er således
ikke en behandling af kom-
plikationer eller lidt hyppi-
gere infektioner end nor-
malt forekommende, men
udgør grundbehandlingen
af den varige lidelse.’

Vi har også oplevet, at CF-pa-
tienter – på baggrund af en
udtalelse fra K-H Comsult,
konsulent for Kommunernes
Landsforening - har fået afslag
på dækning af medicin og i
stedet er blevet oplyst om, at
medicin iht. bekendtgørelse
nr. 881 skal udleveres af afde-
lingen som et led i ambulant
behandling og kontrol ( på
Rigshospitalet el. Århus Kom-
munehospital).

Såvel Sundheds- som Social-
minister var os behjælpelige
med hurtige svar, som under-
kendte K-H Consult’s fortolk-
ning.

Henvend dig derfor gerne
til CF-foreningen, hvis der op-
står problemer med § 58-be-
villing.

hwt

Har du problemer 
med BL’s § 58 

- til dækning af dine medicinudgifter? 

kommunen besluttede hur-
tigt at omgøre deres første af-
gørelse.

CF-patienten fik herefter
den glædelige meddelelse, at
da han i princippet er beretti-
get til revalideringsstøtte, så
ville han – med baggrund i
Ombudsmandens afgørelse,
hvorved det er muligt at med-
tage revalideringsstøtte til ud-
landet – også under udlands-
opholdet (praktikophold) få
dækket den medicin, som er
en nødvendig del af hans be-
handling.

hwt

Godt nyt om studieophold i udlandet
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