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Jeg er mor til en datter på 6
år – 6½ år hvis I spørger

hende – der tilfældigvis er jor-
dens dejligste tøs. Amira, som
vores datter hedder, har cy-
stisk fibrose, en af de syg-
domme, som man kan under-
søge for på fosterstadiet – ved
moderkagebiopsi. Vi vidste
ikke, at vi bar sygdommen, vi
havde end ikke hørt om cy-
stisk fibrose, inden vi fik vo-
res datter.

Jeg kan stadig huske den
dag, en overlæge på Rigshos-
pitalet gav os diagnosen for
Amira, der på det tidspunkt
var 1 måned og vejede godt 2
kilo. Da var mit allerførste
spørgsmål – mens jeg prøve-

de at synke nyheden om Ami-
ra – om vores øvrige børn
også ville blive syge. Jeg fik
da at vide, at chancen herfor
var 25 %, og at man i øvrigt
ville kunne checke for syg-
dommen på fosterstadiet.

Det trøstede mig, for jeg vil-
le gerne have 4 børn.

Tiden gik – og efter en hård

sion, hvor hjerte og intellekt
ikke altid følges helt ad – og
selv om det jo er en påstand –
så vil jeg alligevel påstå, at jeg
tror, at beslutningen om un-
dersøgelse og efterfølgende
abort er sværere for den, som
bærer eller skal bære barnet,
netop fordi man ikke kan fra-
sige sig sine følelser.

Man skal jo heller ikke fra-

sige sig sine følelser, de er
også en meget vigtig del af
denne diskussion. Man skal
på den anden side også kun-
ne se på ens lykke over en
kommende familieforøgelse
lidt oppefra – og der kommer
intellektet så ind. Jeg siger
med vilje ikke fornuft – for
fornuft er ikke så rationelt,
som mange gerne vil gøre det
til.

I modsætning til ens følel-
ser for en sådan alvorlig be-
slutning, som man jo i starten
blot kan konstatere, så egner
den anden vinkel, nemlig den
intellektuelle – de barske
kendsgerninger – sig glimren-
de til diskussion med andre –
og denne del er også meget
vigtig.

Hele denne diskussion om
fosterdiagnostik er efter min
mening ekstremt vigtig, fordi
vi aldrig kommer emnet nær-
mere, hvis vi ikke får prøvet
vore argumenter af – både

dem for og i mod.Der er man-
ge fordomme om dette emne,
det er man nødt til at se i
øjnene.

Det er også baggrunden
for, at jeg står her i dag og de-
ler nogle i virkeligheden me-
get private overvejelser og
oplevelser med jer.

En del af denne diskussion
har jeg selv tidligere haft lej-

lighed til at tage med mine al-
lernærmeste – jeg har fået lov
at prøve det hele af:

• Har vi lov at vælge
• Har vi lov til at lade være

med at vælge
• Hvad med min datter –

Amira
• Hvad med min mand
• Hvad med vores ægteskab
• Hvad med mig
• Hvorfor er det så vigtigt at

få det barn
• Er det et praktisk eller fø-

lelsesmæssigt problem at få
et barn med en kronisk syg-
dom/handicap

For i vores tilfælde at sætte en
ekstra lille facet på, så hører
jeg til den del af befolknin-
gen, der tror på Gud. Ikke no-
get avanceret – bare ganske
almindelig folkekirkelig kri-
sten. Ikke fordi det nødven-
digvis gør en forskel, jeg er
ikke som sådan imod fri
abort, men det er på den an-
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tid med tøsen, som var ind-
lagt på RH fra hendes fødsel i
begyndelsen af februar til
midten af juni, kom hun en-
delig i gang og voksede sig
stor og stærkere. Efter et par
år blev det tid til at tænke på
en lillebror eller søster.

Jeg havde i mellemtiden la-
vet en aftale med mig selv og
min mand. Hvis bare den
næste blev rask, så ville vi
stoppe der. Så måtte 2 børn
være nok.

Inden jeg blev gravid igen,
havde vi været igennem man-
ge overvejelser om dagens
emne – fosterdiagnostik. Skul-
le jeg, eller skulle jeg ikke få
foretaget en prøve? Og har

man først fået taget prøven,
var det så det samme som at
sige ‘ja’ til en efterfølgende
abort ?

Det var det for mig.Hvis jeg
skulle have foretaget en un-
dersøgelse, så var det med
henblik på abort, hvis barnet
havde cystisk fibrose.

Det var – og er – en diskus-

Debatdag om
fosterdiagnostik

torsdag den 9. oktober 1997 på Christiansborg.

Indlæg af CF-mor Michala Høg Daimar på konferencen, som var arrangeret af 
Det Etiske Råd og Københavns Universitet

1100  mmiinnuutttteerr  ttiill  aatt  bbeerreettttee  oomm  eett  aaff  mmiitt  lliivvss  ssvvæærreessttee
bbeesslluuttnniinnggeerr  ––  ddeett  eerr  jjoo  iikkkkee  mmeeggeett..  JJeegg  sskkaall

ffoorrttæællllee,,  hhvvoorrffoorr  jjeegg  hhaarr  vvaallggtt  aatt  ssiiggee  ““jjaa””  ttiill  ffoosstteerr--
ddiiaaggnnoossttiikk..  DDeett  hhaarr  jjeegg  nneemmlliigg  ggjjoorrtt  iikkkkee  éénn  ––  mmeenn

hheellee  ttrree  ggaannggee,,  oogg  jjeegg  kkaann  ffoorrssiikkrree  jjeerr,,  aatt  bbeesslluutt--
nniinnggeenn  iikkkkee  bblliivveerr  lleetttteerree  ffoorr  hhvveerr  ggaanngg..

Skylder jeg ikke også det barn 
med cystisk fibrose, jeg allerede
har, at hendes sygdom ikke skal
give anledning til yderligere pro-
blemer. Problemer, som ikke ville

opstå med en rask søskende.

’’

’’

Forskningen har givet os mulig-
heder for et valg. Det takker jeg

for, selvom valget for mig har været
svært – men rigtigt og vigtigt for

mig – eller rettere os.

’’
’’



den side bestemt heller ikke
noget, som jeg tager letsin-
digt.

Overvejelserne er mange –
og i vores situation var jeg til
sidst nået til den konklusion,
at det ikke ville gå for os at få
endnu et barn med cystisk fi-
brose. Uden at gå ind i mine
overvejelser i detaljer kan jeg
sige, at et af de mest afgøren-
de hensyn var hensynet til
min datter, – og herefter til
mit ægteskab. De hensyn vil
jeg komme nærmere ind på
om lidt.

En på mange måder kræ-
vende beslutning efter en lige
så krævende debat i det lille
hjem.Til gengæld var det me-
ste prøvet af, og jeg kan der-
for sige, at jeg ikke fortryder
beslutningen den dag i dag.

Som jeg antydede i starten,
har jeg fået “lov” at prøve
mine overvejelser om foster-
diagnostik af ikke én men tre
gange.

Efter Amira har jeg været
gravid 3 gange – alle 3 gange
med et CF-barn (altså med cy-
stisk fibrose), og alle 3 gange
har jeg fået foretaget en efter-
følgende abort. Jeg har fået at
vide,at det statistisk er utrolig
uheldigt, hvilket dog ikke
ændrer ved det faktum, at vi
hele 4 gange i træk har “ramt”
de 25 % chance, der er for at
blive gravid med et CF-barn.

Når vi har prøvet så mange
gange, har det jo netop også

været ud fra formodningen
om, at der måtte være græn-
ser for, hvor mange gange vi
skulle ramle ind i de 25 %,når
der nu var 75 % for ikke at få
et barn med CF.

Nu er der gået nogle år si-
den den sidste undersøgelse
og deraf følgende abort, og
jeg må indrømme, at nu gider
jeg altså ikke lægge krop til
mere.

Det er rædselsfuldt at gå og
vente på, at man er langt nok
henne i graviditeten til at den

relevante undersøgelse kan
foretages. Undersøgelsen er
ubehagelig, og ventetiden
bagefter er ulidelig. Det er
ikke for sjov skyld, at man gør
det.

Diskussioner om fosterdia-
gnostik bliver af og til drejet
hen i retning af, at vi selv vil
vælge vores børn og ikke lade
naturen-skæbnen-Gud – eller
hvad man nu tror på – vælge.
At forældre vil råde over liv
og død,at vi kun vil have “per-
fekte” børn. At udviklingen
på længere sigt vil medføre, at
børn uden yderste led på lil-

lefingeren vil blive valgt fra
efter en ultralydsundersøgel-
se.

Jeg synes, at denne del af
diskussionen er ubehagelig
på mange måder. Især fordi
den mere end antyder, at vi
som almindelige forældre – i
stort flertal – vil vælge og vra-
ge blandt vore ufødte børn.
Det tror jeg ikke på.Vi er for-
ældre, ikke kynikere.Vi har fø-
lelser indblandet – ikke forsk-
ningsresultater.

Beslutningen er ikke nem.

Hvis man får besked om, at
ens barn bærer en farlig syg-
dom, er det jo ikke kun
spørgsmålet om, hvorvidt det
ufødte barn skal vælges fra el-
ler ej – det er jo også som tid-
ligere nævnt spørgsmålet om,
hvad man skal vælge til.
Hvilken indflydelse vil et
barn med eksempelvis en al-
vorlig sygdom have på resten
af familien, på de børn man
har, på ens ægteskab, arbejds-
liv og ens liv i øvrigt?

Er det at vælge – i mit tilfæl-
de – endnu et sygt barn til
vigtigere og rigtigere,hvis pri-

sen kan blive, at jeg risikerer
at skulle indlægges med bør-
nene på skift, og den anden
skal blive hjemme p.g.a. smit-
tefare.

Skylder jeg ikke også det
barn med cystisk fibrose, jeg
allerede har, at hendes syg-
dom ikke skal give anledning
til yderligere problemer. Pro-
blemer, som ikke ville opstå
med en rask søskende.

Prisen kunne også gå hen
og blive, at barnet ville vokse
op hos en enlig mor eller far,
fordi ægteskabet ikke ville
kunne holde til endnu en
hård prøve, som det nu en-
gang er at få et sygt barn.

Er det ikke lige så vigtigt og
rigtigt at indse på forhånd, at
der er grænser for, hvad man
som menneske kan bære.

Forskningen har givet os
muligheder for et valg. Det
takker jeg for, selvom valget
for mig har været svært – men
rigtigt og vigtigt for mig – el-
ler rettere os.

Vigtigt for både mine ufød-
te børn – for min datter, – for
min mand, for vores ægteskab
– og for mig.

Ingen skal bestemme, at vi
skal foretage undersøgelsen,
men vi skal fortsat have et
valg – og så skal omverdenen
tro på, at vi er opgaven vok-
sen nok til at træffe det rigti-
ge valg.
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Ingen skal bestemme, at vi skal
foretage undersøgelsen, men vi 
skal fortsat have et valg – og så
skal omverdenen tro på, at vi er

opgaven voksen nok til at 
træffe det rigtige valg.

’’

’’

Pårørendepjece fra Lokalgruppe Vest  
En arbejdsgruppe under Lokal-
gruppe VEST har skrevet en længe
savnet pjece, som udfylder et stort
behov hos mange. Selvom CF-fore-
ningen endnu ikke har haft midler
til at trykke den som en ‘rigtig’ CF-
pjece, er den allerede blevet til
gavn for mange, idet pjecemanu-
skriptet indgår i rækken af CF-pje-
cer i fotokopieret form. Den kan
bestilles hos CF-foreningen.

Om baggrunden for at skrive
denne pjece, fortæller arbejds-
gruppen i et indledende afsnit:

Baggrunden for en PJECE
TIL PÅRØRENDE er, at vi
som forældre til børn med
sygdommen cystisk fibro-
se (CF) har erfaret, at de
pårørende ofte overses
m.h.p. at få tilstrækkelig
og forståelig information
om den sygdom, som har
ramt det barn, de er tæt
på.

De pårørende kan være
en meget vigtig del af
familiens sociale netværk

og dvs. støtte igennem CF-
barnets opvækst. Men en
af de vigtige forudsætnin-
ger for dette er, at de
pårørende i store træk
har kendskab til sygdom-
men og til den dagligdag
på godt og ondt, der følger
med det at leve med en
kronisk sygdom.

Vi har derfor ønsket at
lave en pjece, der både gi-
ver en kortfattet oversigt
over sygdommen i et al-

mindeligt og ikke alt for
lægeligt sprog og også for-
midler nogle af de person-
lige og hverdagsagtige er-
faringer med CF, som vi
har gjort os gennem årene.

Vi håber, at vi med den-
ne pjece kommer de pårø-
rendes behov for informa-
tion i møde, og måske
kan bidrage til en fornyet
eller bedre dialog mellem
CF-familien og de pårø-
rende.



AF HANS CLAUSEN

Anlægsbærerscreening for
cystisk fibrose
Anlægsbærere for sygdom-
men cystisk fibrose (CF) blev
tidligere identificeret efter
fødslen af et barn med CF,
idet begge forældre var raske
anlægsbærere.

Anlægsbærere ved normalt
ikke, at de er bærere af en li-
delse, som kan udgøre en re-
produktiv risiko, hvis deres
partner er anlægsbærer for
samme lidelse. Ca. 3% af be-
folkningen er raske anlægs-
bærere.

Kloning og sekventering af
genet for CF samt identifikati-
on af et antal sygdomsfrem-
kaldende mutationer har nu
gjort det muligt at identifice-
re de fleste raske anlægsbære-
re for CF i Danmark forud for
fødslen af første barn.

Mulighederne for at fore-
bygge fødslen af børn med
cystisk fibrose gennem an-
lægsbærerscreening af befolk-
ningen er fra starten af
90’erne blevet undersøgt i
flere pilotprojekter rundt om
i verden. Anlægsbærerscree-
ning er her blevet tilbudt for-
skellige befolkningsgrupper
på forskellig måde af forskel-
lige aktører i sundhedsvæse-
net. Afdelingen for Klinisk
Genetik på Rigshospitalet var
blandt de første til at igang-
sætte et pilotprojekt om an-
lægsbærerscreening for CF.
Dette projekt er sammen
med 15-20 andre projekter
nu afsluttet og rapporteret.

En screening af befolknin-
gen for anlæg for CF vil give
par, hvor begge er anlægsbæ-
rere, mulighed for at få kend-

skab til en reproduktiv risiko,
som de ikke er klar over de
har, forud for fødslen af første
barn. Fødslen af børn med CF
vil derved kunne undgås.

Testning:
hvornår, hvordan, hvem?
Anlægsbærerscreening kan
udføres på et hvilket som
helst tidspunkt i livet: På be-
frugtede æg, nyfødte, skole-
børn, unge forud for pardan-
nelse, par forud for fødslen af
første barn, voksne i den re-
produktive alder samt gravi-
de.Næsten alle screeninger er
hidtil blevet tilbudt voksne i
den reproduktive alder eller
gravide kvinder. For effektivt
at nedbringe antallet af børn

født med CF skal screeningen
tilbydes inden fødslen af det
første barn.

De fleste anlægsbærer-
screeninger for (andre) reces-
sive (= vigende arvegang) li-
delser er foregået under
kvindens første graviditet.
Det har både fordele og ulem-
per. Det giver høj tilslutning,
da den foregår på et tids-
punkt, hvor parret er optaget
af reproduktive spørgsmål.
Screening af gravide kan
imidlertid kun anvendes, hvis
prænatal diagnostik (foster-
undersøgelse) og abort er ac-
ceptabel for kvinden/parret.
Screening i svangreperioden
medfører også begrænsninger
i parrets reproduktive mulig-
heder. Et par kan ikke vælge
kunstig befrugtning,adoption

mv., hvis det ved testning un-
der svangerskabet viser sig, at
begge er anlægsbærere og
prænatal diagnostik og abort
ikke er acceptabel for dem.

Screening forud for svan-
gerskabet løser disse proble-
mer, men skaber andre. Parret
bevarer flest reproduktive
muligheder (kunstig befrugt-
ning, adoption mv.), når
screeningen foregår, inden
graviditet er indtrådt. Men
motivationen for testning er
lav forud for svangerskabet.
Screeningen opnår derfor
ikke særlig stor tilslutning,bli-
ver mindre systematisk og
når især de højt uddannede
og socialt bedst stillede.

En anlægsbærertest kan til-

bydes individuelt, parvis eller
som totrinstestning, hvor
først den ene part (oftest
kvinden) testes, hvorefter
partnere til anlægsbærere tes-
tes.

I princippet er der intet til
hinder for at tilbyde anlægs-
bærerscreening både før og
under svangerskabet. Mange
kvinder/par er først optaget
af reproduktive spørgsmål,
når graviditet er indtrådt. Et
tilbud om testning under
svangerskabet bør være sid-
ste mulighed, hvis parret øn-
sker at være informeret inden
fødslen af det første barn.
Samtidig kommer næsten alle
gravide kvinder i forbindelse
med sundhedsvæsenet, hvor-
ved tilbuddet kan gives til
alle. Testning forud for svan-

gerskabet kan imidlertid være
af betydning for par, for hvem
prænatal diagnostik (foster-
undersøgelse) og abort ikke
er acceptabel samt for slægt-
ninge til anlægsbærere.

Pilotprojekt om anlægs-
bærerscreening for CF i
Danmark
Pilotprojektet på Rigshospita-
let blev igangsat af Afdelingen
for Klinisk Genetik af over-
læge N.J. Brandt, lic. scient.
Marianne Schwartz og afde-
lingslæge Flemming Skovby.
Lektor, lic. pæd. Hans Clausen
var ansvarlig for undersøgel-
sen af de psykologiske og so-
ciale virkninger af screenin-
gen.

Samtlige gravide kvinder
henvist til enten almindelig
graviditetsundersøgelse eller
prænatal diagnostik på Rigs-
hospitalet i perioden 1.6.90 –
1.6.92 fik tilsendt en informa-
tionsfolder om projektet og
en opfordring til at deltage.
Ønskede kvinden at deltage,
blev en blodprøve taget ved
første konsultation i klinik-
ken.

Screeningen blev tilrette-
lagt som en totrinsscreening
af gravide kvinder samt part-
nere til kvinder, der var an-
lægsbærere.

Information om resultatet
blev givet pr. brev. Ved et ne-
gativt resultat fik kvinderne
oplyst, at resultatet reducere-
de risikoen for at få et barn
med CF, men ikke udelukke-
de dette fuldstændigt på
grund af uidentificerede mu-
tationer. Var resultatet posi-
tivt, blev kvinden både infor-
meret pr. brev og telefonisk.
Hun blev endvidere opfor-
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Skal Danmark indføre
anlægsbærerscreening for

cystisk fibrose?

Over 80% af de deltagende 
kvinder mente, at testen burde
tilbydes alle gravide kvinder.
’’ ’’



dret til at lade faderen under-
søge.Var faderens resultat ne-
gativt, blev parret informeret
pr. brev. Var faderen anlægs-
bærer, blev parret informeret
om muligheden for prænatal
diagnostik.

Testen blev tilbudt 7.400
kvinder. Af disse accepterede
6.599 tilbuddet. Blandt disse
blev der fundet 172 anlægs-
bærere. Ved testning af 162
partnere til anlægsbærere
blev der identificeret 3 par,
hvor begge var anlægsbærere.
Disse par blev tilbudt foster-
undersøgelse. Der blev ved
fosterundersøgelse fundet ét
afficeret foster – et foster
med cystisk fibrose. Dette par
valgte abort.

Psykologiske og sociale
virkninger af screeningen
De psykologiske og sociale
virkninger af screeningen
blev belyst gennem tre spør-
geskemaundersøgelser. 160
kvinder med positivt testre-
sultat (anlægsbærere) og 200
tilfældigt udvalgte kvinder
med negativt testresultat fik i
perioden maj 1991 til novem-
ber 1994 tilsendt tre spørge-
skemaer med spørgsmål om
deres reaktion på resultatet,
oplevelsen af egen sundheds-
tilstand før og efter testnin-
gen, forståelsen af resultatet,

informationsspredning til
slægtninge, holdninger til
abort og reproduktive beslut-
ninger m.v.

80-70% af skemaerne blev
returneret ved 1., 2. og 3. un-
dersøgelse. Lidt flere anlægs-
bærere end kvinder med ne-
gativt resultat returnerede
dem. Kun resultater, der er
signifikante (på < 1% niveau-
et), omtales.

Tilbuddet om anlægsbærer-
testning blev modtaget af det
store flertal af kvinderne
(89%). Alle kvinder henvist til
fosterdiagnostik og ca. 80% af
de kvinder, der var henvist til
almindelig graviditetsunder-
søgelse, accepterede tilbud-
det. Vi har ingen viden om
kvindernes begrundelse for
at sige nej til tilbuddet, idet
Den Videnskabsetiske Komité
forbød indsamling af sådanne
oplysninger. En analyse af be-
slutningen om at deltage vi-
ste, at kun få havde følt sig
presset til at deltage (1-2%),
men en del (22-25%) fandt
det vanskeligt at afslå tilbud-
det.

Et positivt svar på prøven
(anlægsbærer) fremkaldte sig-
nifikant mere uro og angst
end et negativt (ikke-anlægs-
bærer). Men angsten og uro-
en forsvandt, når svaret på
partnerens prøve forelå og

dette var negativt. Informa-
tion og rådgivning samt kort
ventetid på partnerens prøve-
resultat var væsentlig for at af-
hjælpe uroen. Svar på begge
parters prøver forelå i gen-
nemsnit inden for 11 dage.
Anlægsbærernes reaktioner
på resultatet fremgår af figur
1.
Undersøgelsen viste, at det
ikke havde nogen negativ ind-
flydelse på opfattelsen af eget
helbred og vurderingen af
fremtidige sygdomsrisiko at
blive identificeret som an-
lægsbærer. Kvinder med posi-
tivt testresultat forstod med
andre ord, at det ikke udgjor-
de nogen sundhedsrisiko at
være anlægsbærer. Den udle-
verede patientinformation sy-
nes at have været tilstrække-
lig på dette punkt.

Et positivt resultat på en an-
lægsbærertest med en sensivi-
tet på 91% betyder, at den
testede med sikkerhed er an-
lægsbærer, medens et nega-
tivt betyder, at den testede
kun med stor sandsynlighed
ikke er anlægsbærer, fordi der
stadig er en lille risiko for, at
den testede kan være anlægs-
bærer for en af de uidentifice-
rede mutationer. Dette stiller
særlige krav til informationen
om resultatet.

Et år eller mere efter prø-

ven huskede mange ikke præ-
cist, hvordan et positivt og et
negativt resultat skulle fortol-
kes. Det var især vanskeligt
for kvinder med negativt test-
resultat at huske, at de stadig
havde en lille risiko for at få
et barn med cystisk fibrose,
fordi prøven kun undersøgte
for den hyppigste form for cy-
stisk fibrose. Det samme gjor-
de sig (med mindre styrke)
gældende for kvinder med
positivt testresultat og en
partner testet negativ.

Patientinformationen bør
forbedres på dette punkt.

Et af de særlige aspekter
ved screening for genetiske
sygdomme er, at det man un-
dersøger for, nedarves. Resul-
tatet vedrører ikke kun den,
der testes, men også dennes
børn og slægtninge. Der kan
både være en ‘oplysnings-
pligt’ overfor disse samtidig
med, at den enkelte må sikres
en fortrolighed om resultatet.
I praksis har man overladt det
til den enkelte selv at afgøre,
hvilke slægtninge hun vil in-
formere.

Pilotprojektet viste, at der
var en høj grad af informati-
onsspredning om resultatet
til slægtninge. Anlægsbærere
delte oplysningen om deres
resultat med forældre, ægte-
fælle, søskende, andre slægt-
ninge, venner og egen læge.
Intet tydede på, at det var et
socialt problem at blive iden-
tificeret som anlægsbærer
med det resultat, at anlægs-
bærere holdt informationen
for sig selv. (Se tabel 2).

Kun få anlægsbærere ændre-
de deres reproduktive hold-
ninger og planer som følge af
resultatet. Ved anden spørge-
skemaundersøgelse oplyste
fem anlægsbærere, at de over-
vejede at få færre børn på
grund af resultatet, medens
seks var usikre på det. Ved
tredje undersøgelse overveje-
de kun én anlægsbærer at få
færre børn på grund af resul-
tatet,medens to var usikre på,
om de ville.
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Figur 1. Anlægsbæreres reaktioner på undersøgelsen, medens de venter på resultatet af de-
res prøve, ved modtagelse af eget resultat, ved modtagelse af partners resultat samt i dag,
når de tænker på resultatet.



Der var ingen forskelle i
holdningen til abort af et
foster med CF hos kvinder
med positivt (anlægsbærer)
og negativt (ikke-anlægsbæ-
rer) testresultat. At blive iden-
tificeret som anlægsbærer

påvirkede ikke kvindernes
holdning til abort eller til
abort af et foster med CF.

Fertilitet (antal børn pr.
kvinde) og reproduktive pla-
ner hos anlægsbærere svare-
de til de mønstre, man gene-
relt finder blandt kvinder i
Danmark.

At blive identificeret som
anlægsbærer medførte såle-
des ikke ændringer i anlægs-
bærernes reproduktion og
planer om at få flere børn.

De fleste anlægsbærere var
tilfredse med at have fået ta-
get prøven (79%). Kun få for-
trød (3%) direkte, men flere
kvinder med positivt resultat
end med negativt var i tvivl,
om det var rigtigt, at de havde
fået taget prøven.

Hovedparten af kvinderne
(83%) mente, at testen burde
tilbydes alle gravide kvinder.
Her var der ingen forskel på
kvinder med positivt og nega-
tivt resultat.

Status i dag
Erfaringerne fra pilotprojek-
terne viser, at interessen for
anlægsbærerscreening varie-
rer meget afhængigt af, hvor-

når og hvordan den tilbydes,
hvordan der informeres om
tilbuddet, og hvem den tilby-
des. Størst tilslutning opnås,
hvis testen tilbydes gravide
kvinder eller par via svangre-
ambulatorier. Her er tilslut-

ningen på 80-90%. Tilbydes
testen til personer i den re-
produktive alder, som ikke
venter barn, opnås væsentlig
lavere tilslutning alt afhængig
af, hvor aktivt lægen (i almen
praksis) opfordrer patienten
til at lade sig teste, når han el-
ler hun i anden anledning
konsulterer lægen.

Der er kun begrænset vi-
den om sygdommen cystisk
fibrose og arvelige sygdom-
me i befolkningen, og de, der
har hørt om CF,har ofte et for-
enklet billede af den. Udenfor
gruppen af slægtninge til CF-
patienter og gravide kvinder
er der derfor ikke spontan in-
teresse for anlægsbærertest-
ning for CF.

Opfylder cystisk fibrose de
betingelser WHO har opstil-
let, for at en sygdom kan be-
grunde screening af befolk-
ningen? Trods forbedringer i
behandlingen medfører syg-
dommen stadig alvorlige
symptomer, livslang behand-
ling, begrænsninger i patien-
ternes udfoldelsesmuligheder
og måske forkortet livslæng-
de. Det kan begrunde en an-
lægsbærerscreening af befolk-

ningen med henblik på at
identificere raske anlægsbæ-
rere.

Anlægsbærere får derved
kendskab til en reproduktiv
risiko, som de ikke er klar
over de har, og kan dermed

foretage nogle reproduktive
valg, som de ikke ville kunne
foretage uden en screening.

Centralt for vurderingen af
en screening er spørgsmålet,
om det gavner dem,der bliver
identificeret som anlægsbære-
re, uden at skade de øvrige. Et
princip om ikke at forholde
nogle (få) par muligheden for
at undgå at få et barn med en
alvorlig arvelig sygdom skal
afvejes overfor ulemperne for
de mange i form af (kortva-
rig) uro og angst. Pilotprojek-
tet viste, at screeningen kan
identificere risikopar uden at
skade de øvrige undersøgte.
Over 80% af de deltagende
kvinder mente, at testen bur-
de tilbydes alle gravide kvin-
der.

Siden de første pilotprojek-
ter om anlægsbærerscreening
for CF blev igangsat, er flere
sygdomsfremkaldende muta-
tioner blevet identificeret.
Testen vil derfor i dag kunne
tilbydes med en højere sensi-
tivitet end i 1990.Danmark er
et af de lande, hvor betingel-
serne for en anlægsbærer-
screening er gunstigst, fordi 
testen vil have en høj sensi-

tivitet, – fordi flertallet af be-
folkningen accepterer foster-
undersøgelse og fri abort, –
og fordi sundhedsudgifter fi-
nansieres via skatterne frem-
for via forsikringsordninger.
(Forsikringsordninger kan gi-
ve incitamenter til at ‘undgå’
viden om anlægsbærerstatus).

De økonomiske konsekven-
ser af at tilbyde anlægsbærer-
testning til alle gravide kvin-
der er mere fordelagtig i dag,
end da det danske pilotpro-
jekt sluttede. Prisen på test-
ning er faldet. Dengang viste
et forsigtigt skøn, at indførel-
se af et tilbud om anlægs-
bærerscreening til alle gravi-
de kvinder ikke ville påføre
sundhedsvæsenet øgede ud-
gifter på grund af faldende
udgifter til patientbehand-
ling. Udgifterne til genetisk
rådgivning og information er
dog vanskelige at beregne.

En screening i Danmark
bør tilbydes slægtninge til CF-
patienter, par, der planlægger
svangerskab, og gravide kvin-
der.Testningen af gravide for-
udsætter, at fosterundersøgel-
se og abort er acceptabel for
kvinden/parret. Det er det for
det store flertal af danske
kvinder. Men for kvinder/par,
for hvem fosterundersøgelse
og abort ikke er acceptabel,
bør der være mulighed for
testning forud for svangerska-
bet. Screeningen bør være
konfidentiel, gratis og frivil-
lig. Sundhedsvæsenet bør
have pligt til at informere om
tilbuddet. Oplysning om til-
buddet bør ledsages af in-
formation om sygdommen
cystisk fibrose og behand-
lingsmulighederne i dag,arve-
lige sygdomme, anlægsbærer-
frekvensen mv. Rådgivning
efter testning bør være til
rådighed.
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Jeg har fortalt følgende om Test pos Følgende er blevet testet: Test pos
mit resultat på prøven: n=109 n=109

Forældre 87% (95) Forældre – (0)
Egne børn 16% (17) Egne børn 5% (5)
Brødre/søstre 83% (91) Brødre/søstre 34% (36)
Andre slægtninge 61% (67) Andre slægtninge 5% (5)
Egen læge 63% (69) Venner 3% (4)
Venner 84% (92)

Tabel 2. – Informationsspredning blandt anlægsbærere.

Kilder:
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Brandt N.J., Schwartz M., Skovby F. & Clausen H.: En undersøgelse af an-
lægsbærere for cystisk fibrose. Ugeskrift for Læger, 1996; 154/33, 4623-
4627.



AF BESTYRELSEN FOR STORGRUPPE

VEST: SØREN, PIA OG DIDDE

Til dem, der ikke kunne
være med denne aften, er

her lidt orientering. P.O.
Schiøtz fortalte om de sene-
ste nyheder og udvikling in-
denfor genteknologi og lidt
om situationen på Skejby
Sygehus. Der er nu omkring
100 CF-patienter tilknyttet
Skejby, så man har pr. 1. sep-
tember 1997 udvidet lægesta-
ben med 1 læge, så der nu er
4 læger. P. O. Schiøtz beder
patienter og forældre om at
være forstående, når det gæl-
der kontrol, idet det ikke vil
være den samme læge, der er
tilknyttet den enkelte patient
fremover.

Pulmozyme-projekt
Man starter i september i år
et forsøg med Pulmozyme-
behandling. Pulmozyme =
DNA’se, som kroppen selv
producerer. Dog producerer
den ikke tilstrækkeligt til, at
CF-patienter kan få gavn af
det. Undersøgelsen skal vare i
2 år, og det er CF-patienter
mellem 6 og 10 år, der med-
virker. Pulmozyme fås blan-
det i en ampul lige til at hæl-
de i forstøvningsapparatet, og
det vil tage en 6-8 min. at in-
halere det.

P. O. Schiøtz tror, at det i
fremtiden vil være noget,
mange vil få gavn at, da
DNA’sen gør slimet tyndtfly-
dende, så baktierne ikke skul-
le have så let ved at sætte sig
fast.Af økonomiske årsager er
man dog nødt til at foretage
en række undersøgelser af
den eksakte virkning, da det
koster ca. 8.000 kr. pr. måned
at være i Pulmozyme-behand-
ling. Den eneste bivirkning
man på nuværende tidspunkt
kender til er, at man kan blive
en lille smule hæs.

Ernæring
P. O. Schiøtz kom også lidt ind
på ernæring. Det er svært at
undersøge bugspytkirtlen,
fordi den ligger inde bagved
det hele. Man har altid gerne
villet undersøge, hvor meget
enzym bugspytkirtlen produ-
cerer, men det har førhen
været vanskeligt og meget
ubehageligt for CF-patienten.
Nu har man fundet ud af, at
man kan undersøge affø-
ringen og på den måde se,om
bugspytkirtlen producerer
nok enzymer til at fordøje ma-
den med. Der er ca. 15% af
CF-patienterne, som ikke har
behov for enzymer.

Mistede et barn med 
leukæmi
Efter kaffepausen fortalte
præst Inger Marie Mols fra
Brande om at miste et barn
med leukæmi på bare 2½ år.

Som 35-årig ventede Inger
Marie sit tredje barn, og efter
overtalelse fra overjordmode-
ren fik hun foretaget foster-
vandsprøve, som viste, at hun
ventede en sund og rask
dreng. Drengen blev født, og
de første to år af hans levetid
var han en særdeles nem
dreng uden ret mange infekti-
oner. Ved 2-års undersøgelsen
hos lægen var han dog meget
forkølet, og der gik ikke mere
end et par dage, så blev han
for alvor syg, og der viste sig
blå og gule pletter på hele
kroppen.

Vagtlægen blev tilkaldt, og

der gik ikke lang tid, før de
var indlagt på Herning Syge-
hus, hvor der blev foretaget
en masse prøver. De blev hur-
tigt overflyttet til Århus Kom-
munehospital, og Inger Marie
og hendes mand fik den ke-
delige besked, at deres søn
havde leukæmi. Fremtiden så
desværre ikke så godt ud, da
det var den leukæmi, som of-
test rammer ældre menne-
sker.

Deres lille dreng måtte
have kemoterapi og var efter
den første måned meget slem
tilredt. Pludselig vendte det,
og hans forældre og to større
søstre kunne få ham med
hjem til Brande. De næste
måneder var meget hårde, ind
og ud af hospitalet, og hans
tilstand var meget svingende.
Da han var 2½ år, kunne han
ikke klare flere behandlinger,
og på det tidspunkt var han
indlagt. Man vidste godt, at
der ikke var langt igen, og det
blev drøftet, om de skulle bli-
ve på hospitalet, eller om de
skulle tage ham med hjem.

Da han jo var en kvik lille

fyr, var det meget nærliggen-
de at spørge ham selv, og han
svarede: ‘Mig vil altså hjem til
Brande’. Inger Marie og hen-
des mand fik bevilget døgn-
pleje og fik deres søn hjem.
Der gik dog desværre ikke
mere end 3-4 døgn, så døde
han i hjemmet.Det var en me-
get hård tid for hele familien.
Den yngste af pigerne var på
det tidspunkt 5 år, og hun
blev efter lillebroderens død
meget angst og sky. Heldigvis
havde hendes forældre lidt
overskud tilbage, og hun blev
hurtigt indstillet til at få psy-
kologhjælp. Det tog 1½ år, in-
den man kunne erklære hen-
de for rask igen.

Inger Marie sluttede med at
give et godt råd til forældre,
der måtte komme i lignende
situation: HOLD UD! MAN ER
STÆRKERE SAMMEN END
ALENE.
Det var et meget godt og gri-
bende foredrag, Inger Marie
holdt,og jeg tror,at vi alle den
aften gik hjem med en klump
i halsen og forhåbentlig no-
get,vi kunne tænke videre på.
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Stor-
gruppe-
møde

på 
Skejby

Sygehus 
– den 26. august

1997

Ny pjece:

Ernæring for 
Børn og Unge 
med cystisk fibrose
– udarbejdet af klinisk diætist Lone Onsgaard, CF-Center-Kø-
benhavn, Rigshospitalet i samarbejde med sygeplejerske Ejnar
Dahl, Scandipharm.

Scandipharm har sponsoreret
pjecen, som indeholder afsnit
om:

Principper for rigtig CF-kost,
CF og sukkersyge
Proteiner
Fedt
Kulhydrater
Vitaminer/mineraler
Mineraler og sporstoffer
Livskvalitet

Kontakt diætisten på dit CF-Center, hvis du vil vide mere om
denne pjece.



Dette var overskriften på et
opslag på CF-Center-Køben-
havn, hvor tre forældrepar
efterlyste andre forældre til
et opstartsmøde. Kontaktper-
son for gruppen er Nanna,
tlf. 4447 7412, som gerne hø-
rer fra dem, som evt. var for-
hindrede i at deltage i det
første møde den 4.12.1997.

Vi er 3 forældrepar til CF-
børn, som synes, at det er ved
at blive lidt pinligt, at Sjæl-
lands-forældregrupperne (und-
taget Hillerød) ikke rigtigt får
arrangeret andet end hyggeli-
ge forældremiddage!

Bevares, forældremiddage-

ne er vigtige i sig selv, men vi
burde nu også arrangere nog-
le informationsaftener, få ind-
samlet nogle penge til Lands-
foreningen til Bekæmpelse af
Cystisk Fibrose og .... ja, har
du nogle ideer?

Den lokalgruppe, vi kom-
mer fra, omfatter København
og omegnskommunerne, så
det vil nok være dette områ-
de, vi vil koncentrere os om,
og hér møderne vil foregå.

Men ligegyldigt hvor du er
fra, hvis du har lyst til en lidt
mere aktiv rolle som CF-for-
ælder, så indbydes du hermed
til opstartsmøde:

Torsdag den 4. december

kl. 20.00 hos Nanna Lund,
Toftegårdsvej 5,Værløse.

Husk, at børn desværre ikke
er inviteret.

Vi vil meget gerne høre fra
dig, hvis du vil komme.

Med venlig hilsen

Bettina Pedersen & 
Nicolai Bredahl,
tlf. 4453 7023

Charlotte & Thomas Westi,
tlf. 3296 4748

Nanna Lund &
Reno Månsson,
tlf. 4447 7412
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Der fødes årligt ca. 15 børn
med cystisk fibrose.Men selv
om det er den hyppigste af
de alvorlige, arvelige syg-
domme,hører cystisk fibrose
fortsat til i gruppen af min-
dre kendte sygdomme, som
mange mennesker endnu
ikke kender – eller har hørt
om.

En af CF-foreningens opga-
ver er derfor at udbrede op-
lysning om sygdommen og

dens symptomer, som dels er
bronchitis-lignende hoste og
gentagne lungebetændelser
– dels hyppige, fedtede af-
føringer, der medfører dårlig
trivsel. Kendetegnende for
cystisk fibrose er også, at
børnenes sved smager salt.

For år tilbage var progno-
sen for disse patienter meget
dårlig. Men heldigvis foregår
der et stort forskningsarbej-
de på vore to CYSTISK FI-

BROSE-CENTRE – på hen-
holdsvis Rigshospitalet og på
Skejby Sygehus. Herved bli-
ver den daglige, livsvigtige
behandling stadig forbedret,
så der nu er langt bedre ud-
sigter for børn og unge med
denne sygdom.

Også genteknologien giver
håb om en bedre fremtid for
cystisk fibrose-patienterne.
Drømmen er, at det en dag
bliver muligt at behandle sel-

ve sygdommens årsag – ved
hjælp af gen-terapi.

Men Cystisk Fibrose-For-
eningen behøver midler bå-
de til patientarbejdet og til
fortsat forskningsstøtte, – for
tiden ca. 450.000 kr., og og
Deres bidrag er derfor meget
velkommen på vor Girokon-
to nr. 6 40 43 83. På forhånd
tak for enhver støtte til Cy-
stisk Fibrose-patienterne.

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.

Følgende tekst bringes if.m. de tidlige DR-radio-nyhedsudsendelser torsdag den 28.11.1997:

Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk
Fibrose afholder landsindsamling fra den 
29. november til den 31. december.

Lokalgrupper
øst for

Storebælt

Ringbind til CF-
materiale
Scandipharm har fremstillet
ringbind, som egner sig til
bl.a. at opbevare pjecer, breve
m.m. fra CF-foreningen.

I stedet for at belaste vort
portobudget ved udsendelse
af disse ringbind til CF-famili-
erne, har CF-Centrene (ambu-
latoriet) på henh. Rigshospi-
talet og Skejby Sygehus lovet
at være os behjælpelig med at
udlevere dem til patienterne.
Bed om et ringbind, næste
gang du kommer på dit CF-
Center. hwt

Rejsetaske til
medicin m.m.
Solvay har lyttet til CF-patien-
ternes ønske – en praktisk
weekendtaske, som egner sig
fint til at rumme medicin, in-
halationsudstyr, PEP-maske
m.m. på rejser.

Ring til Hanne Nordfalk,
Solvay/Meda, tlf. 4492 2218,
hvis du vil have en taske
(u/beregning).



Da jeg for mange år siden
så DR’s julekalender ‘Nis-

sebanden i Grønland’, fik jeg
min drøm om at komme til
Grønland og køre på hunde-
slæde.Da min fætter siden gif-
tede sig med en kvinde fra
Sisimiut i Grønland, skærpe-
des min interesse. I november
1996 faldt jeg pludselig over
en annonce i Jyllands-Posten
om en familie i Nuuk,der søg-
te en au-pair pige. Jeg søgte
jobbet og fik det. Dette er
kort fortalt historien om,
hvordan og hvorfor jeg flytte-
de til verdens største ø.

Den 31. januar i år begynd-
te jeg så min rejse. Den kom
til at vare 27 timer,hvilket slet
ikke var meningen.... Jeg
strandede nemlig i Kangerlus-
sauq/Sønder Strømfjord, da
det var for dårligt vejr til, at vi
kunne flyve videre til Nuuk.
Så vi blev indlogeret på et ho-
tel og kunne først flyve vide-
re næste morgen. Dette blev
så mit første indtryk af Grøn-
land, og jeg har siden fået det
bekræftet gang på gang: I et
land med arktisk klima fore-
går alting i sidste ende på na-
turens præmisser. Hvis det er
dårligt vejr, kommer der ikke
fly, og dermed heller ikke va-
rer eller post. Det er ikke for
ingenting, at Grønlandsfly i
folkemunde kaldes for ‘Imma-
qa Airlines’: Immaqa betyder
‘måske’på grønlandsk,og det-
te lille ‘måske’ sidder dybt i
alle grønlændere. Hvis vejret
er godt og solen skinner har
man måske mere lyst til at gå
på jagt end til at gå på arbej-
de....

Min nye ‘familie’ hentede
mig i lufthavnen i Nuuk. Fa-
milien består af Parnûna, An-
ders og deres søn Sikki på 4
år, som går i børnehave. End-
videre blev familien forøget
med en lille pige, som hedder
Mira. Hun blev født en uge ef-

ter min ankomst, og det er
både spændende og lærerigt
at følge hendes udvikling.

Mit job i det daglige er at
passe den lille pige, vaske og
stryge tøj, rydde op, gøre
rent, bage og lave aftensmad
et par gange om ugen. Der er
selvfølgelig nok at gøre, men
det er ikke så hårdt, for jeg
planlægger selv mit arbejde
og kan tage tingene i mit eget
tempo. Om aftenen og i
weekenderne har jeg fri, und-
tagen når jeg siger ja til at
være barnepige en gang imel-
lem. Mit værelse ligger nede i
kælderen, hvor jeg også har
indrettet vaskerummet som
et lille tekøkken. Så når jeg
har fri, har jeg næsten min
egen lille lejlighed hernede.
Fra mit værelse har jeg en flot
udsigt over fjorden og fjelde-
ne, for kælderen ligger ikke
under jorden, da husene her-
oppe jo er bygget på fjeld-
grund.

Fra starten var jeg klar over,
at det gjaldt om at komme ud
og deltage i nogle aktiviteter
og møde nogle andre menne-
sker. Derfor begyndte jeg at
gå til badminton, aftenskole-
undervisning i grønlandsk
samt skiskole for begyndere.
Grønlandsk er et svært sprog.
Det er polysyntetisk, hvilket
betyder, at man sætter en
masse endelser og tilhæng
bag på ordene, så man med et
enkelt grønlandsk ord kan ud-
trykke noget, der på dansk vil
kræve en hel sætning. Dette
betyder til gengæld, at ordene
på grønlandsk bliver afsindigt
lange. Det længste ord, jeg
kender, er på 86 bogstaver!!!
Jeg har opgivet at lære at tale
sproget, det kan man ikke på
så kort tid. Men jeg kan alle-
rede nu genkende nogle ord,
når jeg hører dem, og det er
jo altid en begyndelse. Des-
værre er aftenskoleundervis-

ningen slut for i år.
Med hensyn til skiene kan

jeg vist roligt sige, at jeg for-
modentlig ikke ser særlig fiks
ud på løjperne... Jeg lånte Par-
nûnas langrendsski, og jeg
har da fået lært lidt på skisko-
len. En dag var jeg på en ski-
tur på 12 km sammen med et
par andre, og vi tog det stille
og roligt og havde proviant
med, og solen skinnede, så
det var en dejlig tur. Men nu
er skisæsonen slut, da al sne-
en er smeltet. Efter en vinter
med masser af sne, det smuk-
keste nordlys, snescooterture
og temperaturer ned til -27
grader melder den grønland-
ske sommer sig nu med mid-
natsol, brunt og grønt mos på
fjeldsiderne, hvaler og sæler i
fjorden, mælkebøtter, sejlture
og fjeldvandringer. Så det er
fint at opleve begge årstider

her.
Det indtryk jeg havde af

Grønland, da jeg første gang
fik ideen om at kommer her-
op, var en forestilling om af-
balancerede mennesker i per-
fekt harmoni med naturen,
der levede i små primitive
jæger- samlersamfund. Dette
er nok en lidt romantiseret fo-
restilling. På bare 50 år har
Grønland gennemgået den
samme industrielle og tekno-
logiske udvikling, som den
vestlige verden har været fle-
re hundrede år om at gen-
nemgå. Nuuk er derfor en
storby med bybusser, hotel-
ler, tøjbutikker, diskoteker,
indkøbscentre og mange bi-
ler. Men inden man forestiller
sig noget i retning af Køben-
havn, skal det dog lige næv-
nes, at der kun er ca. 13.000
indbyggere i Nuuk og kun
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Mette Schmidt (20-årig CF’er) sendte i juli 1997 følgende til CF-bladet:

Rapport fra Grønland

Mette Schmidt i grønlandsk i folkedragt ...



sammenlagt 70 km vej. Og
selv om Nuuk er en storby, er
der ikke ret langt ud i stilhe-
den og ensomheden i fjelde-
ne. Taberne er de klynger af
berusede folk,der hænger for-
an ‘Brugsen’ det meste af da-
gen med en øl i hånden. Ofte
oplever man et splittet land
og et folk splittet mellem to
kulturer. Skal man holde fast
på sin grønlandske identitet,
eller må man opgive livet
som fanger og rejse til
Danmark for at uddanne sig?
Denne splittelse præger også
den holdning, grønlænderne
har til os danskere. Nogle af
de folk, man møder, smiler og
er venlige. Andre, men det er
nu ganske få, er mere skepti-
ske, ja endog nærmest ‘ra-
cistisk’. Men generelt er folk
heroppe meget imødekom-
mende og meget åbne. Dette
har nok også noget at gøre
med byens størrelse. Næsten
alle kender hinanden, og det
vækker hurtigt opsigt, når det
kommer et nyt ansigt. Nuuk
er jo også et meget lukket
samfund, da den eneste for-
bindelse mellem byerne på
Grønland er fly eller skib.
Rygterne (‘kamikposten’)
verserer livligt, og de løber
hurtigt. Fra det øjeblik, man
sætter sine ben i lufthavnen,
ved næsten hele byen, hvem
man er....

I maj måned var jeg på nog-
le dages ferie i Qasigiannguit/
Christianshåb, en by længere
oppe nordpå. Qasigiannguit
er meget mindre end Nuuk
med kun 1.600 indbyggere,
og som følge deraf er byen
heller ikke nær så storbyag-
tig. Her er næsten ingen biler,
de fleste huse er stadig gamle
grønlandske træhuse i sprag-
lede farver og slædehundene
hyler (der er ingen slædehun-
de i Nuuk, slædehundene er
kun tilladt nord for polarcirk-
len). I Qasigiannguit fik jeg
opfyldt min store drøm om
en hundeslædetur. En fanger,
der lige var kommet hjem fra
fangst med 300 kg hellefisk,
ville gerne tage mig og et par

stykker andre med ud på en
tur. Han havde et spand med
15 stærke, smidige hunde, der
trak os henover isen i susen-
de fart. Det var imponerende
at sidde der på slæden med
udsigt til de 15 højtløftede
hundehaler. Hundene levere-
de et fantastisk samarbejde,
de skiftedes til at trække og
byttede indimellem plads, og
det så ud som om, det hele

var aftalt på forhånd. Det var
en meget speciel oplevelse.

Med hensyn til min sygdom
er det gået utrolig godt med
at flytte til Grønland. P. O.
Schiøtz havde, allerede inden
jeg flyttede, skrevet et brev til
Dronning Ingrids Hospital i
Nuuk for at finde en kontakt-
læge,der ville ‘tage sig af mig’.
Denne kontaktlæge blev Gun-
nar Pallisgård. Jeg går til kon-

trol hver måned og får dyrket
ekspektorat, ligesom i Dan-
mark. I april var jeg indlagt til
kur her i Nuuk,og det gik helt
planmæssigt. Min øvrige me-
dicin udleveres også gratis fra
sygehusapoteket, og der har
ikke været nogle problemer
med at skaffe det. Klimaet i
Grønland er meget tørt, og
det er absolut gavnligt for
luftvejene. Jeg havde endog
håbet, at pseudomonasbakte-
rierne ikke kunne klare det
arktiske klima, men det ser
desværre ikke ud til, at de har
givet op – endnu! Men som
tidligere nævnt havde vi i fe-
bruar måned en periode med
temperaturer ned til -27 gra-
der, og det var stygt! Dog fø-
les temperaturerne noget var-
mere heroppe end i Danmark
på grund af den tørre luft.

Indtil nu har jeg været glad
for at være her. Selvfølgelig
har jeg haft lidt hjemve, det
kan vel ikke undgås. Men det
har nu ikke været så slemt, for
jeg ved jo, at familien og ven-
nerne også er der, når jeg
kommer hjem, og jeg har god
kontakt med alle pr. brev.
Under alle omstændigheder
er det spændende at være i
Grønland, og når jeg rejser
hjem i december,har jeg man-
ge oplevelser og indtryk med
i bagagen!

Mette Schmidt
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... og på ski.

Nuuk, juli 1997



Fredag den 15. august blev
der afholdt CF-fest for

patienter og personale med
tilknytning til afs. 5063 på
Rigshospitalet. Festen blev af-
holdt i naturskønne omgivel-
ser i Slangerup hos CF’er
Brian Baagø Beck. Brian hav-
de endnu engang vovet at
lægge grund og hus til de ty-
pisk meget glade og feststem-
te patienter og personale fra
5063.

Inden festen havde der
været nedsat et festudvalg,
som skulle planlægge afte-
nens begivenheder. Til festen
skulle der være, hvad der
hører sig til for at få en “fed
fest”. Der skulle både lejes
telt og musikanlæg (til de se-
ne nattetimer), et band skulle
hyres, så det rigtigt kunne
swinge – og ikke at forglem-
me skulle der lejes et fadøls-
anlæg. Desuden skulle der
købes salat i alverdens afskyg-
ninger, chips og div. andre fe-
stivitas-ting. Det tog fest-tea-
met et par hyggelige møder at
få det hele på

plads, men der var nogle gar-
vede festarrangører iblandt,
så det gik rimeligt nemt og
hurtigt. Festudvalget havde et
par hektiske dage op til fe-
sten, hvor div. ting skulle af-
hentes og opstilles. Bl.a. skul-
le en stor støbejernsgrill
afhentes i Holbæk.Alle de ind-
budte skulle selv medbringe
kød til at grille, så det var et
“must” at få hentet grillen.

Alle patienter og personale
fra 5063 havde med glæde set
frem til festen. Festudvalget
håbede på, at alt ville klappe,
så festen blev den forventede
succes.

Da festdagen endelig op-
randt, skulle fest-teamet mø-
des hos Brian nogle timer før
festen for at “afpudse” de re-
sterende ting, bogstavligt talt,
salaten skulle forberedes og
div. småting ordnes. De første
af vore medsøstre og -brødre
samt personalet begyndte at
arrivere klokken ca. 17.00, og
allerede på det tidspunkt kun-
ne man fornemme, at der var
en helt speciel varm stemnig.
Alle var glade, muntre og af-
slappede undtagen måske et
par stykker fra festudvalget,
men det var vel bare lidt “bare
det hele nu går”-nerver. Man-
ge af de fremmødte skulle

overnatte i Slangerup, så de
slog indledningsvis deres tel-
te op i Brians baghave. Bag-
haven lignede til sidst en bed-
re campingplads. Der var en
lystig sludren blandt alle de
fremmødte. Men lige inden
maden blev alle kaldt sam-
men til en gang gruppe..... fo-
tografering. Det er ikke tit, at
så mange patienter og perso-
nale bliver fotograferet sam-
men; så nyd synet.

Ved otte-tiden begyndte
folk at grille. Der var et ube-
skriveligt flot salatbord med
salat i alle varianter, som folk
kunne forgribe sig på. I baren
kunne man købe næsten alt,
hvad hjertet kunne begære
hos Berit-bar-mutter – en af
Brians naboer – så det hele
var bare strålende. Klokken
ca. halvelleve kom aftenens
forrygende band “Moose on
the Loose” på scenen. Det
swingede bare helt vildt, det
var lige før  teltet selv svinge-
de med. De trykkede gammel
firser-musik af, der ville no-
get, og da de spillede temaet
fra filmen og serien FAME,
skrålede alle med i vilden sky.
Et par Prince-numre blev og-
så liret af, det var bare herligt.
Senere på aftenen bidrog

Brian også med lidt under-
holdning ved at puste ild .Det
var bare vildt flot og drama-
tisk i den mørke nat.Resten af
natten var der dans og en en-
kelt fællessang og masser af
blandet musik, der varierede
lige fra John Mogensen til
Aqua. Festen blev ved til den
lyse morgen. De, der havde
camperet i  Brians baghave, li-
stede lige så stille i seng, når
søvnen blev for domineren-
de. Andre kørte eller blev
kørt hjem. Og i de tidlige
morgentimer var de omkring-
liggende veje tætte af tåge, så
vejen hjem var lang og trang.

Hvad mere er der at sige
om endnu en perfekt CF-fest?
Alle morede sig og stemnin-
gen var i top! Man kan sige
meget, men når CF’ere fester,
gør de et godt stykke arbejde.
Alle slår sig løs og griner og
danser til de på det nærmeste
dejser omkuld. Alle fester
som var det deres sidste fest
og “det er slet ikk’ så ringe
endda” “det er bare for vildt”.
Slutteligt vil jeg bare sige ....
“ja, hva’ ska’ jeg si’”..... jo, på
festudvalgets vegne tusinde
tak til alle, som deltog, og en
stor tak til vores kære spon-
sor, Scandipharm.C
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Sikken en fest

Før det gik løs: Feststemte CF’ere og 5063-personale på Brians græsplæne (med undtagelse af Penille, som fotograferede).

AF PERNILLE

RUD OLSEN



Spørgsmål til
CF-forældre,
hvis børn går i
privatskole
Vores søn Thor (CF) er kun 2
år og skal ikke til at gå i skole
endnu, men det skal hans
søster til næste år! Derfor er
vi nu i gang med indmeldelse
i en privatskole, og så kom-
mer vores spørgsmål om,
hvem der betaler for ekstra
støttetimer til Thor, når han
engang skal i skole? Der er
ikke tale om almindelige spe-
cialtimer, men om timer til
medicingivning, PEP-behand-
ling etc. i hverdagen på sko-
len og på lejrskole.

Vi har haft et møde med
skolen (Bagsværd Kostskole)
og fået oplyst, at det er amtet,
som privatskolen skal søge
om ekstra midler til disse støt-
tetimer. Bagsværd Kostskole
er igang med at undersøge
det i amtet for os, men vi hø-
rer gerne fra forældre, som
måtte have erfaringer og
gode råd herom.

Med venlig hilsen
Anne & Peter Breum,
tlf. 4449 0357

På CF-Center Vest på Skej-
by Sygehus har vi i maj

1997 startet CF-skole. Bag-
grunden er dels et ønske fra
forældre og dels et ønske fra
personalet, idet vi ved, at man
har gode erfaringer med lig-
nende skoler indenfor andre
kroniske sygdomme f.eks. ast-
ma og diabetes.

Formålet med CF-skolen er
at øge børnenes motivation
for at passe behandlingen.
Det gør vi ved at give børne-
ne information om cystisk
fibrose. Informationen vil
fremme forståelsen for syg-
dommen og behandlingen af
denne og dermed også forøge
motivationen for at passe be-
handlingen.

Det andet formål er at hjæl-
pe børnene til, at cystisk fi-
brose bliver en del af hverda-
gen, som fylder så lidt som
muligt. Det gør vi ved at lade
børn med cystisk fibrose
være sammen, tale åbent om
cystisk fibrose og lade dem
udveksle erfaringer.

Det tredje formål er at hjæl-
pe børnene til gradvist at
overtage ansvaret for behand-
lingen. Dette må ske i samar-
bejde med forældrene, idet
børnene ikke overtager an-
svaret, før forældrene slipper
det. Det gør vi ved informati-
on, udveksling af erfaringer
og ved at indgyde børnenes
tro på, at de kan.

CF-skolen er ment som et
supplement til forældrenes
og centrets øvrige informati-
on til børnene.

Undervisningen i 
CF-skolen
Vi er startet i det små med en
gruppe på otte børn på 8 år.
Skolen er hver 2.-3. måned fra
kl. 9-12 og erstatter et af de
månedlige besøg.

Den første halve time bru-
ger vi på at veje, måle, trache-
alsuge og måle lungefunktion
på børnene. Herefter skal de
besvare et spørgeskema på
44 spørgsmål, som berører
det væsentligste om cystisk
fibrose. Det er de samme
spørgsmål hver gang, og for-
målet er at kende børnenes
vidensniveau og følge med i,
om niveauet stiger. Vi bruger
også svarene til at finde huller
i børnenes viden for at tilret-
telægge undervisningen her-
efter.

Vi har endnu kun haft CF-
skole to gange. Første gang
blev børnene undervist bredt
i cystisk fibrose.De placerede
organerne i kroppen, og vi
talte om, hvordan man får
cystisk fibrose, og hvor man-
ge mennesker der findes med
cystisk fibrose; vi talte om
lungebetændelse, hvordan
man undgår det og behandler
det. Pepmasken, hvem husker
den? og enzymerne? 

Anden gang koncentrerede
vi os om kosten.Børnene hav-
de medbragt madpakker, som
vi kiggede på og talte om.Her
deltog også diætist Karen
Fromer.

Næste gang skal vi i gym-
nastiksalen, hvor vi skal lave
gymnastik og selvfølgelig og-
så ‘lungegymnastik’. Her skal
fysioterapeuten også være
med, og børnene har planer
om at få hendes hjælp til at
opfinde et eller andet, som
kan holde pepmasken, mens
de pepper. CF-skolen afslut-
tes med evaluering af dagen
og idéer til næste gang.

Det er CF-sygeplejerskerne
i ambulatoriet, som står for
undervisningen, men vi har
mulighed for at trække andre
fra CF-teamet ind efter behov.
Vi forsøger at tage udgangs-

punkt i børnenes egne ople-
velser og erfaringer.

Imens får forældrene stillet
et lokale til rådighed og afgør
selv, hvordan de vil bruge ti-
den. Forældrene har et ståen-
de tilbud om at diskutere et
selvvalgt emne med en fra CF-
teamet, det skal blot plan-
lægges gangen før. Næste
gang har forældrene ønsket,
at psykolog Birgit Vestergård
skal tale med dem om ‘indre
og ydre styring’.

Vi er startet med en enkelt
gruppe for at få nogle erfarin-
ger med, hvilken alder børne-
ne skal have, hvor mange der
skal være i hver gruppe, hvor
ofte det skal være, og hvor
længe det skal vare, hvad un-
dervisningen skal indeholde,
og hvordan den skal tilrette-
lægges. Efter de første 5 gan-
ge skal børnene måske kun
mødes én gang om året, eller
måske skal gruppen først
samles igen i puberteten. Vi
kunne også lave ungdoms-
grupper til hurtig re-undervis-
ning og selvvalgte emner. Vi
håber på, at vi med tiden kan
tilbyde alle børn med cystisk
fibrose CF-skole. Idéerne er
mangfoldige,og lysten er stor,
men vi vil ikke slå større brød
op, end vi kan bage.

Den første CF-skoleklasse
og sygeplejerskerne Vibsen
Bregnballe og Grete Moth.

CF-Skole på 
CF-Center Vest
Af CF-sygeplejerske Vibsen Bregnballe
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Husk!
venligst navn og
adresse på giroindbe-
talingskort – det let-
ter vort arbejde
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