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AF ERIK WENDEL

Sukkersyge er hos CF-pati-
enter ikke en ny sygdom,

men en del af sygdommen
cystisk fibrose.

Indenfor de første 10 le-
veår er der meget få patien-
ter, der udvikler sukkersyge.
På Rigshospitalet er det end-
nu kun fire patienter, og alle
fire har formentlig fået det,
som man normalt kalder
børne- og ungdomssukker-
syge. 

Når CF-patienterne er om-
kring 10 år gamle, har ca.
1% diabetes mellitus, – om-
kring 20 år gamle har ca.
13% udviklet diabetes, og
omkring 30 års-alderen har
godt halvdelen udviklet dia-
betes. Det er altså en kom-
plikation ved cystisk fibrose,
som tiltager med alderen. I
gennemsnit er pigerne 17 år
og drengene 21 år, når de
udvikler diabetes.

Bugspytkirtlen (pancreas)
og dens funktion:
Bugspytkirtlen har to hoved-
funktioner. Den ene funk-
tion er at producere enzy-
mer til tarmen i form af
Lipase (nedbryder fedtstof-

fer), Amylase (nedbryder
sukkerstoffer) og Protease
(nedbryder æggehvidestof-
fer). Den anden funktion er
at producere mange forskel-
lige hormoner, hvoraf insu-
lin er det vigtigst, og det er
insulinmangel, der med-
fører diabetes.

Insulins opgave er at
transportere sukker fra

blodbanen over i cellerne,
så disse får brændstof til at
udføre deres arbejde i krop-
pen. Når vi spiser sukker,
sender kroppen et signal til
bugspytkirtlen om at produ-
cere insulin, som frigives i
blodbanen. Hvis man ikke
har insulin, kan sukkeret
ikke transporteres over i cel-
lerne, men forbliver i blod-
banen og medfører højt
blodsukker og udskillelse af
sukker i urinen.

Ved det vi normalt kender
som børne- og ungdomssuk-
kersyge, har patienterne kun
ganske få eller slet ingen in-
sulin-producerende celler i
bugspytkirtlen, modsat den
såkaldte gammelmands-suk-
kersyge, hvor patienterne
har insulin-producerende
celler som andre, men insu-
lin virker ikke som det skal.
Insulinet kan ikke bringe
sukker fra blodbanen over i
kroppens celler. 

I modsætning til patienter
med børne- og ungdoms-
sukkersyge har CF-patienter
insulin-producerende celler,
men der er færre af dem. År-
sagen hertil er, at bugspyt-
kirtlen, hvor de insulin-pro-
ducerende celler findes, hos
CF-patienter gradvist om-
dannes til fedt- og bindevæv.
Når CF-patienterne udvikler
diabetes, har de insulin,
men de har mindre end nor-
malt. Man kan ikke gøre no-
get for at øge/stimulere den-
ne produktion. 

Hos CF-patienter med dia-
betes er insulinproduktio-
nen både nedsat og forsin-
ket i forhold til normale. Det
er den også hos CF-patien-
ter med normalt sukkerstof-
skifte, men i mindre grad.

Hvordan stiller man
diagnosen CF-diabetes?
Når man undersøger, om en
person har sukkersyge eller
ej, måler man kroppens
evne til at fjerne sukker fra
blodet. Metoden kaldes en
sukkerbelastning. 

Patienten møder fastende
om morgenen, og der tages
et faste-blodsukker (ved
blodprøve i øret).

Derefter drikker patienten
en sukkeropløsning udreg-
net efter vægt.

Efter 1 og 2 timer måler
man på ny blodsukkeret ved
en blodprøve, og under-
søgelsen er færdig. Patien-
ten skal i de to timer fortsat
være fastende og i ro.

Blodsukkeret efter to ti-
mer bruges til at bestemme,
om patienten har diabetes
eller ej. 

Hvis blodsukkerværdien
efter 2 timer er under 8,8
mmol/l, har patienten nor-
mal sukkerbelastning. 
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Cystisk Fibrose og 
CF-Diabetes

Tidligere troede man, at diabetes (sukkersyge) kun optrådte
hos en begrænset del af patienter med cystisk fibrose. I 1988
indledte man den første danske undersøgelse om sammen-
hængen mellem cystisk fibrose og diabetes, og i 1990-91 blev
der afholdt en række diabetes-kurser for CF-familier, hvor
læge Susanne Lanng, RH, og overlæge Jørn Nerup, Steno
Diabetes Center, orienterede om resultatet af undersøgelser-
ne på de danske CF-patienter.

Undersøgelserne viste, at CF-diabetes er noget, der kom-
mer med stigende alder. Den første artikel i CF-bladet herom
blev bragt i nr. 4/91.

Artiklen nedenfor er skrevet på baggrund af indlæg ved 
CF-familiekurset i november 1999 af afdelingslæge, dr. med.
Susanne Lanng, CF-Center-Rigshospitalet.

100

80

60

40

20

0

0 10 20 30 40
Age (years)

Fr
eq

u
en

cy
 o

f 
d

ia
be

te
s 

m
el

lit
u

s 
%

Hyppigheden af diabetes 
hos patienter med cystisk fibrose

stiger med alderen



Hvis værdien er mellem
8,8 og 12,1 mmol/l, har
patienten nedsat sukkerstof-
skifte, og hvis værdien er
over 12,2 mmol/l, har pati-
enten sukkersyge.

Hos en normalperson
(uden CF og uden sukkersy-
ge) stiger blodsukkeret, ef-
ter man har indtaget sukker,
og de insulinproducerende
celler i bugspytkirtlen frigi-
ver næsten omgående insu-
lin. Efter 15-30 minutter vir-
ker insulin, og blodsukkeret
falder jævnt tilbage til det
normale niveau indenfor de
to timer, sukkerbelastnin-
gen varer.

Hos en CF-patient uden
sukkersyge med normal suk-
kerbelastning – er de insu-
linproducerende celler lidt
længere tid (næsten en
time) om at frigive insulin.
Blodsukkeret holder sig der-
for oppe lidt længere end
normalt, men efter to timer
har patienten normalt
blodsukker.

Hos en CF-patient med
CF-diabetes dannes der som
nævnt mindre insulin, og
først efter ca. 90 min. kom-
mer der gang i insulinpro-
duktionen, og blodsukkeret
begynder at falde. Efter to ti-
mer er blodsukkerværdien
derfor endnu ikke nået tilba-
ge til normalværdien.

Tolkning af måleresultater
for cystisk fibrose-
patienter
Hvis patienten har en

blodsukkerværdi på over
12,2 mmol/l, når belastnin-
gen er afsluttet (2 timers
værdien) og har symptomer
på diabetes (stor tørst, hyp-
pig vandladning, tågesyn,
vægttab), er diabetesdiagno-
sen sikker, og patienten skal
formentlig have insulin.

Hvis patienten har en
blodsukkerværdi over 12,2
mmol/l, men er uden symp-
tomer på diabetes, foretages
en ny sukkerbelastning in-
den for den næste måned.
Hvis denne sukkerbelast-
ning på ny viser en blodsuk-
kerværdi på over 12,2
mmol/l, så er diagnosen CF-
diabetes. Hvis patienten ved
anden måling har et
blodsukker under 12,2
mmol/l, foretages først en ny
måling efter ca. 6 måneder
eller ved symptomer på dia-
betes.

Hvorfor er det vigtigt at
diagnosticere CF-diabetes?
For at belyse dette har man
på CF-Center-RH set på
gruppen af de første 38 CF-
patienter, der fik konstateret
CF-diabetes – og sammenlig-
net dem med en kontrol-
gruppe på 38 patienter
uden CF-diabetes. Man sam-
menlignede de to grupper i
en periode, der gik 6 år til-
bage fra det tidspunkt, hvor
CF-patienten udviklede dia-
betes. 

Dette rejste spørgsmålet:
Var det en gruppe af de
dårligste patienter, der ud-
viklede CF-diabetes, eller
var det sukkersygen, der be-
virkede, at patienterne fik
det tiltagende dårligt igen-
nem denne seksårige perio-
de?

For at forsøge at svare på
dette undersøgte man de
første 18 patienter, der blev
insulinbehandlet og sam-
menlignede dem med 18
CF-patienter med normalt
sukkerstofskifte. Man under-
søgte de samme parametre,
som ovenfor (vægt, lunge-
funktion og forbrug af pan-

creasenzymer) og det viste
sig, at ved at give patienter-
ne insulin så man, at faldet i
vægt og lungefunktion og
det øgede forbrug af pancre-
asenzymer vendte, således
at patienterne rettede sig,
specielt i de første 3 måne-
der, men de fortsatte denne
gode tendens de følgende 2
år, indtil deres kliniske til-

stand var som gruppen
uden diabetes.

Det blev derfor konklude-
ret, at diabetes påvirker
cystisk fibrose i en negativ
retning, og at insulin kan af-
hjælpe dette.

CF-patienter med diabetes
har risiko for udvikling af
senfølger såsom påvirket ny-
refunktion, påvirket syn og
nedsat følsomhed i fødder-
ne ligesom hos patienter

med andre former for diabe-
tes (børne- og ungdomssuk-
kersyge og gammelmands-
sukkersuge). Men jo bedre
sukkersygen er reguleret, jo
mindre risiko for senfølger.

Findes der en lettere
måde at stille diagnosen
CF-diabetes på end ved
sukkerbelastninger?
På Rigshospitalet begyndte
man for 10 år siden at foku-
sere på sukkersyge hos pati-
enter med cystisk fibrose og
har siden da foretaget mere

end 3000 sukkerbelastnin-
ger. Nogle patienter føler, at
sukkerbelastningerne er be-
sværlige, og man har derfor
undersøgt, om der skulle
være en lettere måde at dia-
gnosticere diabetes hos CF-
patienter. 

Normalt er symptomerne
på diabetes: Stor tørst, hyp-
pig vandladning, tågesyn og

uforklarlig træthed samt
vægttab. Den øgede tørst og
de hyppige vandladninger
skyldes, at der ikke er til-
strækkelig insulin til at brin-
ge sukkeret fra blodet ind i
cellerne. Sukkeret forbliver i
blodet, man får sukker i uri-
nen, og det trækker mere
vand ud, således at vandlad-
ningerne bliver større. Man
får derfor øget tørst, så
kroppen kan kompensere

for det forøgede væsketab.
Samtidig kan patienterne få
såkaldt tågesyn, fordi sam-
mensætningen af væsken i
øjeæblet – på grund af det
høje sukkerindhold i blodet
– ændres. Patienterne føler
sig trætte og taber i vægt,
fordi den mængde sukker,
der normalt skulle føres ind
i cellerne og virke som ener-
gi, tabes i urinen.

Man kunne derfor antage,
at det var nok blot at se efter
symptomerne for diabetes
hos CF-patienterne. Imidler-
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Susanne Lanng

Sukkersyge er hos CF-patienter 
ikke en ny sygdom,

men en del af sygdommen 
cystisk fibrose.

’’
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tid har det vist sig, at disse
“klassiske” symptomer kun
er tilstede hos 30% af de pa-
tienter, som samtidig havde
en sukkerbelastning, der
klart påviste diabetes. Der-
for er det ikke tilstrækkeligt
blot at lede efter symptomer
på diabetes.

En anden nem måde at
stille diagnosen diabetes på
kunne være at måle Hæ-
moglobin A1c, den såkaldte
langtidsprøve, som er et ud-
tryk for den gennemsnitlige
blodsukkerværdi hos patien-
ten gennem de seneste 4-6
uger. Normalt er værdien
mellem 4,1 og 6,4%. Hos de
patienter, der havde en
diabetisk sukkerbelastning,
fandt man, at HbA1c kun var

forhøjet hos ca. 25% af pati-
enterne. Derfor er denne
metode heller ikke tilstræk-
kelig sikker.

En tredje metode kunne
være at måle fasteblodsuk-
ker. WHO (World Health
Organisation) har defineret,
at fasteblodsukker over 7,8
mmol/l viser, at patienten
har diabetes. ADA – den
amerikanske diabetesorga-
nisation, arbejder med en
anden fasteblodsukkervær-
di, der er lidt lavere end
WHO – nemlig 7,0 mmol/l.
Når sukkerbelastningen vi-
ste, at patienten havde dia-

betes, var fasteblodsukkeret
kun forhøjet hos henh. 17%
(iflg. WHO) og 35% (iflg.
ADA). Denne metode kunne
heller ikke bruges til at dia-
gnosticere alle CF-patienter
med CF-diabetes.

Endelig forsøgte man at
sammenholde de tre meto-
der, dvs. symptomer på dia-
betes og/eller forhøjet
HbA1c værdi og/eller for-
højet fasteblodsukkerværdi
(både værdien på 7,8
mmol/l og værdien på 7,0
mmol/l) for at se, om man
derved kunne “fange” alle
CF-patienter, der udviklede
CF-diabetes. Denne kombi-
nationsmetode diagnostice-
rede imidlertid kun ca. halv-
delen af alle de patienter,
der ved sukkerbelastningen
havde en klar diabetesdia-
gnose.

Det er altså kun ved en
sukkerbelastning, at man
kan diagnosticere alle CF-
patienter med CF-diabetes.

Kost
CF patienter skal generelt
spise så meget – og så tit –
de kan, da energibehovet
for nogle er højere end hos
raske personer. CF-patienter
med diabetes har et lignen-
de energibehov. For at opnå
dette er det nødvendigt med
et højt indtag af både fedt-
stoffer, protein og sukker.
Når man udvikler diabetes,
skal kosten ikke ændres dra-
stisk. Man skal blot undgå
uhæmmet sukkerindtagelse,
og der anbefales f.eks. suk-
kerfri sodavand/saft-light-
produkter. Patienten skal
gerne spise 6 måltider om
dagen, 3 hovedmåltider og 3
mellemmåltider, og de skal
alle bestå af en kombination
af fedtstoffer, protein og
sukker.

For at opnå tilfredsstillen-

de blodsukkerkontrol skal
patienten ikke reducere på
madindtagelsen, men øge
insulin.

Når patienten har udviklet
diabetes, anbefaler man må-
ling af blodsukkerprofiler
ved måling af blodsukker før
og halvanden time efter alle
måltider samt inden senge-
tid 1-2 gange om måneden.
Herudover måling af blod-
sukker om morgenen og in-
den sengetid, gerne dagligt,
således at man kan justere
insulin tilfredsstillende og
opnå bedre kontrol af sin
sukkersyge og dermed for-
bedre sin vægt og lunge-
funktion.

Konklusion
Hos CF-patienter:
Ved CF-diabetes er insulin-
produktionen nedsat og for-
sinket.

Hyppigheden af diabetes
hos CF-patienter stiger med
alderen.

Gennemsnitlig alder ved
start af diabetes er 17 år hos
piger, 21 år hos drenge. 

CF-patienternes kliniske
tilstand forværres i årene, in-
den diabetesdiagnosen stil-
les.

Insulinbehandling bedrer
CF-patienternes kliniske til-
stand.

Diabetiske senfølger kan
udvikles.

Man anbefaler årlig suk-
kerbelastning hos alle CF-
patienter over 10 år.
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Red.: Susanne Lanng blev dr. med. i 1996 ved
forsvar af sin disputats med titlen: Glucose
Intolerance in Cystic Fibrosis. I forordet til sin
disputats takkede Susanne Lanng en række
personer og organisationerr, som havde bidraget 
til hendes arbejde og skrev bl.a.:

“First of all, I wish to express my warmest thanks
to all the CF patients who volounteered again and
again in our series of studies in spite of their
already very burdensome condition.”

Disputatsen var baseret på en række undersøgel-
ser, som Susanne Lanng foretog i årene 1989 til
1993 ved CF-Centret på Rigshospitalet og Steno
Diabetes Center:
1 Lanng S,Thorsteinsson B, Erichsen G, Nerup J,

Koch C: Glucose tolerance in cystic fibrosis. Arch
Dis Child 1991a; 66: 612-616.

2. Lanng S,Thorsteinsson B, Lund-Andersen C,
Nerup J, PO Schiøtz, Koch C. Diabetes mellitus
in Danish cystic fibrosis patients: prevalence and
late diabetic complications. Acta Paediatr
1994a; 83:72-77.

3. Lanng S, Hansen A,Thorsteinsson B, Nerup J,
Koch C. Glucose tolerance in patients with
cystic fibrosis: a five year prospective study. Brit
Med J 1995; 311: 655-659.

4. Lanng S, Schwartz M,Thorsteinsson B, Koch C.
Endocrine and exocrine pancreatic function and
the DF508 mutation in cystic fibrosis. Clin
Genet 1991b; 40: 345-348.

5. Lanng S,Thorsteinsson B, Pociot F, Marshall
MO, Madsen HO, Schwartz M, Nerup J, Koch
C. Diabetes mellitus in cystic fibrosis: genetic
and immunological markers. Acta Paediatr
1993a; 82: 150-154.

6. Lanng S,Thorsteinsson B, Røder M, Ørskov C,

Holst JJ, Nerup J, Koch C. Pancreas and gut
hormone responses to oral glucose and intra-
venous glucagon in cystic fibrosis patients with
normal, impaired, and diabetic glucose tole-
rance. Acta Endocrinol 1993b; 128: 207-214.

7. Lanng S,Thorsteinsson B, Røder M, Nerup J,
Koch C. Insulin sensitivity and insulin clearance
in cystic fibrosis patients with normal and
diabetic glucose tolerance. Clin endocrinol
1994c; 41: 217-223.

8. Langg S,Thorsteinsson B, Nerup J, Koch C.
Influence of the development of diabetes
mellitus on clinical status in patients with cystic
fibrosis. Eur J Pediatr 1992; 151: 684-687.

9. Lanng S,Thorsteinsson B, Nerup J, Koch C.
Diabetes mellitus in cystic fibrosis: effect of
insulin therapy on lung function and infections.
Acta Paediatr 1994b; 83: 849-853.

Jo bedre sukkersygen er reguleret,
jo mindre risiko for senfølger.’’ ’’



Produktinformation:

Anvendelse:
Bruges ved mangelfuld optagelse af føden på
grund af nedsat funktion af bugspytkirtlen, for
eksempel ved cystisk fibrose.

Pancrease
MicroTabs 10

Indhold:
Hver Pancrease MicroTabs 10 -
kapsel indeholder:

10.000 enheder lipase
500 enheder protease

9.000 enheder amylase

Pris:
100 stk.: 434,20
200 stk.: 848,40

Pancrease MicroTabs 10

Dosis:
Doseres individuelt efter lægens anvisning.
Kapslerne bør sluges hele. Kapselindholdet kan
eventuelt udtømmes og indholdet opslemmes;

MT
10

men indholdet bør ikke knuses eller tygges.
Opbevares utilgængeligt for børn, der ikke skal
anvende kapslerne. Fås i håndkøb på apoteket.



Pancrease

Indhold:
Hver Pancrease kapsel
indeholder:

6.200 enheder lipase
330 enheder protease

3.600 enheder amylase

Pris:
100 stk.: 396,35
250 stk.: 916,85

Pancrease
MicroTabs 25

Indhold:
Hver Pancrease MicroTabs 25 -
kapsel indeholder:

25.000 enheder lipase
1.250 enheder protease

22.500 enheder amylase

Pris:
100 stk.: 980,45

Pancrease

... still going strong,
velkendt og effektiv.

Pancrease
MicroTabs 25

... med højere indhold
af enzymer.

MT
25

... og de velkendte
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I januar i år kunne vi 
byde Anne-Marie Jensen

(foto) velkommen som ny
medarbejder i CF-forenin-
gen.

Efter 5½ års ansættelse i
CF-sekretariatet – først som
kontorelev, dernæst kontor-
assistent – var tidspunktet
kommet, hvor Tina Tønning
søgte nye udfordringer, og
vi ønsker Tina held og lykke
i hendes fremtidige virke.

Med sin alsidige baggrund
er Anne-Marie Jensen særde-
les godt rustet til de mange
forskellige arbejdsopgaver i
sekretariatet. Efter kontor-
uddannelse på Holstebro
Turist- og Erhvervskontor
var hun i knapt 8 år sekretær
på Jyllands-Posten, efterfulgt
af nogle år som hjemme-
gående husmor med små
børn, hvor tiden også blev

benyttet til at tage en række
HF-enkeltfag. Derefter har
Anne-Marie Jensen i 14 år
været sekretær hos praktise-
rende læge.

I de første måneder har
Anne-Marie personligt mødt
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Handicapdag i

Årets begivenhed finder sted 

fredag d. 22. og lørdag d. 23. sept. 2000,
hvor LEGOLAND traditionen tro byder alle handicappede og
deres medhjælpere velkommen til gratis entre/fri adgang til
aktiviteterne (dog med undtagelse af Trafikskolen).

LEGOLAND er begge dage åben fra kl. 10.00 – 20.00, mens
aktiviteterne lukker 2 timer før.
Lørdag den 23. september vil der være underholdning på
friluftsscenen med LEGOLAND Garden og Birthe Kjær.

Invitationen gælder CF-børn og 1 hjælper pr.barn, og vi
foreslår, at I medbringer kvittering for
senest indbetalte CF-kontingent som
dokumentation for, at I er omfattet af
LEGOLANDS invitation, som vi med
glæder modtager hvert år.

ZDF-TV 
6/8-2000

- om præimplantationsdiagnostik 

En dansk CF-familie med-
virker søndag den 6. 

august 2000 i tysk TV-udsen-
delse om præimplantations-
diagnostik. 

CF-forældrene Helin og
Heri, som i november 1999
fik tvillingepiger efter
præimplantationsdiagnostik
(ægsortering), har adskillige
gange accepteret at stå frem
og fortælle deres historie og
gør det atter i ZDF-udsen-
delsen, som bringes 6/8-
2000 kl. 18.15-19.00.

Endnu er det ikke muligt

at få foretaget præimplanta-
tionsdiagnostik i Tyskland,
men der er for tiden be-
stræbelser i gang, for at
tyske familier kan få dette
tilbud ligesom f.eks. i Dan-
mark. ZDF henvendte sig
derfor til Fertilitetsklinikken
på Skejby Sygehus, hvor
Helin gennemgik behand-
ling og undersøgelser, og
bad om deres medvirken i
udsendelsen, som har titlen
MONA LISA, til at belyse,
hvorledes det finder sted i
Danmark.

en del af vore samarbejds-
partnere og har bl.a. besøgt
begge CF-centre og kender
adskillige patientfamilier fra
telefoniske kontakter. 

Fra alle sider lyder det, at
Anne-Marie er både venlig,

imødekommende og effek-
tiv, hvilket CF-foreningen
fuldt ud kan bekræfte. Vi er
glade for samarbejdet med
Anne-Marie og håber, at hun
fortsat vil befinde sig godt
hos os. ht

Nyt fra CF-sekretariatet



To statskundskabsstude-
rende, Mette Bruun

Johannessen og Susanne
Søndergaard, henvendte sig
i december 1999 til CF-fore-
ningen og bad om oplysnin-
ger om, hvad cystisk fibrose
er, og hvad foreningen ar-
bejder for. Mette og Su-
sanne oplyste, at baggrun-
den for deres interesse var,
at der i længere tid havde
været en del opmærksom-
hed om patientforeninger,
og de planlagde at skrive
specialeopgave om dette
emne.

Vi sendte en del informa-
tionsmaterale af sted, hvor-
efter Mette og Susanne i be-
gyndelsen af april besøgte
CF-sekretariatet for at lave et
uddybende interview om
foreningens virke.

De to unge stud.scient.
pol.’er havde valgt at lade
deres speciale være analyser
af de politiske strategier i

fire forskellige patientfore-
ninger, store og små, og for
CF-foreningens vedkom-
mende fokuserede de på

vore aktiviteter i forbindelse
med to områder, dels lovfor-
slag (L144) om omlægning
af fordelingsnøgler for tips-
og lottomidler, dels loven
om kunstig befrugtning /
præimplantationsdiagnostik
nr. 460 i 1997.

Resulatet blev et om-
fangsrigt speciale, og afsnit-
tet om CF-foreningen findes
på CF- websiden: www.cf-
dk.org, klik Social/Sund-
hedspolitik.

Mette Bruun Johannessen
og Susanne Søndergaard,
fotograferet under deres be-
søg på CF-sekretariatet, fik i
juni 2000 karakteren 9 for
deres speciale, og vi gratule-
rer dem med det fine resul-
tat af deres anstrengelser.

CF i stud.scient.pol-
projekt

CF i stud.scient.pol-
projekt
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Den Centrale Videnskabs-
etiske Komité (CVK)

indbyder alle interesserede
til at deltage i en offentlig
høring om præimplantati-
onsdiagnostik tirsdag den
29. august 2000, kl. 12.00-
16.30. 

Høringen finder sted på
Skejby Sygehus, Auditoriet
v/hovedindgangen.

Programmet omfatter ori-
entering om den tekniske
baggrund for præimpl.dia-
gn., erfaringer fra henh. Rigs-
hospitalet og Skejby Sygehus
og de etiske problemer i for-
bindelse med dagens emne.
Også repræsentanter for pa-
tientforeninger (Bløderfore-
ningen, Muskelsvindfonden,
Lev og CF) medvirker i pro-
grammet.

Høring om “ægsortering”

Ferierejser • Forretningsrejser
Individuelle rejser...

Gamle traditioner/moderne principper.
Over 40 års erfaring. Stiftet november 1957.
Autoriseret agent for SAS • DSB • Lufthansa •
Maersk Air m.fl. samt agent for stort set alle
transportselskaber og rejsearrangører.

VIBORG REJSEBUREAU ApS
Dumpen 23 . 8800 Viborg . Tlf. 8662 4311

Tilmelding kan ske til: Camilla Larsen, 
Den Centrale Videnskabsetiske Komité,
Randersgade 60, 2100 København Ø, 

Fax. 3544 6259, 
E-mail: csl@forsk.dk. 
Udførligt program tilsendes efter ønske.



Islutningen af september
udsender vi invitations-

brev om 2000-kurset til alle
familier med CF-børn under
18, men selv om det er som-
mertid i skrivende stund, er
det ikke et øjeblik for tidligt
at vende tankerne mod
efterårets kursusweekend. 

De, som deltog sidste år,
har måske noteret en anden
dato for 2000-kurset, men
det er heldigvis lykkedes at
ændre tidspunktet, så kurset
som sædvanlig kan finde
sted i november, nemlig fre-
dag 17/11 til søndag 19/11.

For år tilbage indførte vi
på deltagernes opfordring
en nedre aldersgrænse på 3
år. Baggrunden er, at adskil-
lige forældre har oplevet, at
deres børn under 3 år er for
små til selv at få udbytte af at
være på kursus, og at de
trods barnepasning under
kurset kræver en del op-
mærksomhed fra forældre-
ne, som herved får mindre
mulighed for at koncentrere
sig om kursusforløbet. Men
det er vigtigt at understrege,
at manglende pasningsmu-
lighed hjemme ikke skal af-
holde forældre fra at tage på
kursus, – tag i så tilfælde
børnene og en barnepige
med.

CF-kurser finder sted på
Hotel Interscan Faaborg
Fjord, som har en central be-
liggenhed, hvad enten man
kommer fra vest- eller øst-
Danmark. Hotellet ligger i
naturskønne omgivelser, og
hvis vejret arter sig, er der
gode muligheder for også
udendørs aktiviteter for bør-
nene, mens mor og far delta-
ger i kursusprogrammet. 

Formål og program
Formålet med kurset er at
bidrage til at forældre får
bedre forudsætninger for at
klare dagligdagen med CF-
barnet og den øvrige fami-
lie, dels ved at give forældre
til CF-børn viden om medi-
cinske, behandlingsmæssi-
ge, psykosociale og sociale
forhold ved cystisk fibrose, –
dels ved at give mulighed
for gensidig udveksling af
erfaringer med andre famili-
er, som er i lignende situa-
tion. 

Også børneundervisning
indgår også i kurset, idet der
bliver aldersinddelt under-
visning af CF’ere og deres
søskende. Undervisningen
tilrettelægges af sygeplejer-
sker ved CF-Centrene (Vib-
sen Bregnballe/SK og Anne-
lise Hansen/ RH).

Kursusformen omfatter
emneoplæg, grup-
pearbejde og fælles
drøftelser. Deltage-
re i tidligere kurser
er løbende blevet
bedt om at evaluere
både kursusform og 
-indhold, hvorefter
evalueringerne indgår
i tilrettelæggelse af ef-
terfølgende kursuspro-
grammer.

2000-programmet er
for tiden under forbere-
delse af Kursusprogram-ko-
mitéen med repræsentanter
for de to CF-Centre og CF-
foreningen, men for at de,
som endnu ikke har haft lej-
lighed til at deltage i et kur-
sus, kan få et indtryk af,
hvad et kursusophold om-
fatter, bringer vi her sidste
års program til orientering.
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Næste CF-familiekursus:
17.-19. november 2000
– for familier m/CF-børn uden Pseudomonas 

infektion og deres søskende under 18 år.
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KURSUS-
PROGRAM

1999
bestod af følgende:

Fredag
18.00 – 21.00 Ankomst, registrering, indkvartering.
19.15 (præcis) Middag (særskilt bestilling).
20.00 – 20.45 Snitter, kage, kaffe/te/saft.
20.30 – 20.45 ORIENTERING OM BØRNEPASNING.
21.00 – 24.00 Børnepasning til kl. 24.00.
21.00 – 22.30 VELKOMST

DELTAGERNE PRÆSENTERER SIG FOR 
HINANDEN
Kort præsentation af hver CF-familie og øvrige deltagere
CF-LOKALGRUPPERNE
Repræsentanter for grupperne orienterer om
lokalarbejdet.

22.30 – ?   Socialt samvær.

Lørdag
07.30 – 09.00 Morgenmad, klargøring af inhalat. udstyr/PEP-maske til

fælles behandling.
08.45: Barnepigerne tager imod børnene.
09.00 – 13.00 “KAN VI SOM FORÆLDRE BÅDE

OPDRAGE OG INDDRAGE?
– om det daglige liv i den moderne familie”
Indledning i plenum: Psykolog Henrik Fischer
Gruppearbejde
Opsamling i plenum af gruppearbejdet.

(13.00 – 14.30)Frokost (Barnepigerne har pause).
14.30 – 16.00 FACTS OM CF

Plenum Genetik / Præimplantationsdiagnostik /
Basal-defekten hos CF / Lunger /
Bugspytkirtel / Lever
Indledning: professor, overlæge, dr.med. P. O. Schiøtz, SK,
overlæge, dr.med. Christian Koch, RH, afdelingslæge,
dr.med. Susanne Lanng, RH.
Spørgsmål – diskussion

(16.00 – 16.15)Kaffe/te
16.15 – 17.30 WORKSHOPS: (se særskilt oversigt)

WS-1:Information for nye CF-forældre 
WS-2:Vores oplevelser med CF i dagligdagen
WS-3:Cystisk fibrose i medierne

16.30 – 17.30 BØRNEUNDERVISNING

18.00 – 19.00 Børnemiddag (forældrene serverer)             
Herefter børnepasning til kl. 24.00.

19.30 Middag for de voksne deltagere
Socialt samvær.

Søndag
07.30 – 09.00 Morgenmad, klargøring af inhalat. udstyr/PEP-maske til

fælles behandling.
08.45: Barnepigerne tager imod børnene.
09.00 – 09.15 NYE REGLER FOR MEDICINTILSKUD

FRA 1. MARTS 2000
Orientering v/socialrådgiver Bodil Paulsen, RH

09.15 – 10.00 RESUMÈ AF WS-GRUPPERNES ARBEJDE:
WS-2
WS-3

10.00 – 10.15 INFORMATION I BØRNEHAVER OG 
SKOLER
Sygeplejerske Annelise Hansen, RH

10.15 – 10.30 CF-SKOLE PÅ SKEJBY
Sygeplejerske Vibsen Bregnballe, SK

(10.30 -10.45) Kaffe/te
10.45 – 12.50 FORSKNING

NYE BEHANDLINGSFORMER
PROJEKTER
SPØRGEHJØRNET
Behandlerteams fra RH og SK

12.50 – 13.00 Afslutning på kursusprogram
13.00 – Frokost, kaffe/te, afrejse

OM WORKSHOPS – lørdag kl. 16.15 – 17.30

WS-1: INFORMATION FOR NYE CF-FORÆLDRE 
Afd. læge, dr. med.Tania Pressler, Rigshospitalet og
overlæge, dr. med. P.O. Schiøtz, Skejby Sygehus 

WS-2: VORES OPLEVELSER MED CF I DAGLIG-
DAGEN
Der er fri diskussion og erfaringsudveksling i work-
shop’en, men i henhold til deltagernes indsendte forslag
skal diskussionen også omhandle:
• SKOLESTART – SKOLEGANG
• KAMMERATER
• SØSKENDE
Deltagerne udpeger repræsentanter til at fremlægge et
resumé af gruppens arbejde i plenum søndag kl. 9.15.

WS-3: CYSTISK FIBROSE I MEDIERNE
CF omtales ofte som “modelsygdom” for genteknologi
(anlægsbærerscreening, præimplantationsdiagnostik, fo-
sterdiagnostik, genterapi m.v.).
Også transplantation og mangel på organer beskrives i
pressen i relation til CF.
Udvikling af ny medicin – og de økonomiske forhold i
sundhedsvæsenet berører også CF. Historier om hverda-
gen med et CF-barn – og om unge/voksne patienter –
og deres sportspræstationer – gengives også jævnligt.
• Hvordan oplever familierne CF-omtalen i ugeblads- og

avisartikler og i TV og radio? positivt eller negativt?
• Skal CF fortsat medvirke i medierne – eller skal vi

være mere tilbageholdende?
• Skal CF fortsat søge at markere sig i sundhedspoliti-

ske spørgsmål?
• Har du/I andre forslag til at udbrede kendskabet til

CF?
Deltagerne udpeger repræsentanter til at fremlægge et
resumé af gruppens arbejde i plenum søndag kl. 9.15.

13

Børnepasning
Til vort børnepasningspro-
gram er vi så heldige at have
en fremragende stab af er-
farne “BARNEPIGER M/K”,
som igennem årene med
succes har forestået dette.
Fredag aften er der børne-
pasning/opsyn fra kl. 21.30
til midnat. Lørdag fra kl. 9

og indtil midnat – samt søn-
dag fra kl. 9 og indtil frokost
– er der pasning af de mind-
ste og underholdning og be-
skæftigelse af de større
børn. 

Forældrene må dog selv
sørge for medicingivning,
klargøring af inhalation,
samt varetage måltiderne

morgen, frokost og børne-
middagen lørdag kl. 18.00-
19.00, som er barnepiger-
ne’s pauser. Forældrene må
også lægge de mindste i
seng, mens barnepigerne
kan foretage inhalation
(klargøres af forældre) og
PEP-maskebehandling ‘i sam-
let flok’ lørdag og søndag. 

Børnepasningen er dog
kun for børn fra 3 år og op-
efter. Af ressourcemæssige
grunde kan vi desværre ikke
påtage os at passe børn un-
der 3 år. I disse tilfælde må
man selv medtage barnepi-
ge.

I 1999-kurset indgik søn-
dag som sædvanlig den po-



professionelle stil, hvor alt
er tilrettelagt af børnene
med konsulentbistand af
“barnepiger M/K”. I dagti-
merne er der talrige gøre-
mål i grupper, inddelt efter
alder. 

Støtte til 
kursusdeltagelse
CF-foreningen har i adskilli-
ge år modtaget bidrag til
kursusarrangementet fra
Handicappuljen og en særlig
Tips-Lotto-pulje under fi-
nansministeriet. Men der er
stort pres på de offentlige

midler, og vi har derfor med
beklagelse oplevet, at vort
bidrag fra Handicappuljen,
som også skal dække CF- vin-
terlejren, er stærkt reduceret
i år., og finansministeriets
pulje er nedlagt. I stedet er
oprettet en ny pulje under
Sundhedsministeriet, men
endnu ved vi ikke, om vi får
midler der fra. 

Det er derfor ikke muligt
på nuværende tidspunkt at
fastsætte pris for i år. 1999-
kursusgebyret var 2.150 kr.
pr. person, som må forven-
tes at stige i år, hvis det ikke

lykkes os at få andre midler
til erstatning af de mistede
bidrag.

Man kan imidlertid søge
socialforvaltningen om støt-
te til kursusdeltagelse. Vi
opfordrer alle de familier,
som overvejer at deltage i
kurset 17.-19. november
2000, til at kontakte jeres
sagsbehandler og søge om
støtte til kursusgebyret i
henhold til “Lov om So-

cial Service §28, (Social-

ministeriets vejledning

om merudgifter, kapitel

8, pkt. 8.7.7.” ht

fra
11

pulære skattejagt, og årets
emne var at finde og befri
den stakkels prinsesse fra
trolden, hvilket til alt held
lykkedes fuldt ud (se side
10). Desuden var børnene af
kokke-staben på Hotel
Faaborg Fjord inviteret i
køkkenet for at bage flutes
til forældre-middagen (forsi-
den + nedenfor). 

Lørdag kl. 18 er der BØR-
NEMIDDAG, hvor forældre-
ne serverer, efterfulgt af bør-
neaftenfest, hvor der i de
senere år bl.a. er indgået en
modeopvisning i bedste
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Mens vi stadig håber på
varme sommerdage,

sender vi en tanke forud – til
det årlige Julemarked på
Strøget i København, som i
år finder sted fredag-lørdag
1.-2. december med opbyg-
ning torsdag 30. november. 

Sæt kryds i kalenderen,
for igen i år får vi brug for
mange HJÆLPERE til jule-
markedet, og vi beder derfor
familierne kraftigt overveje,
om I kan tage fri fra job for
at hjælpe i Helligåndshuset.
Vi forventer selvfølgelig kun,
at hjælpeskaren kan rekrut-
teres fra fortrinsvis Køben-
havn og nærmeste omegn. 

Men udover hjælp i Hel-
ligåndshuset håber vi at få
mange varer til salg i gave-
boden samt hjemmebag til
caféen og gevinster til tom-
bolaen. 

Tænk, hvis hver CF-familie
lokalt skaffede 5 gevinster til
TOMBOLAEN. Det vil være
en kæmpe lettelse for os –
og nok ikke svært for jer.
Derfor: Tag dette blad med
og besøg de lokale handlen-
de i jeres hjemby, fortæl om
det gode formål, – så får de
forhåbentlig lyst til at støtte
CF-arbejdet med en gave.
Gevinster til tombolaen skal
helst være indenfor følgen-
de prisklasser:

1. præmie/150-200 kr.; 
2. præmie/40-60 kr.; 
3. præmie/15-25 kr. 
(Vi har mange voksne be-

søgende på julemarked,
men også adskillige børn). 

I GAVEBODEN er der
størst salg i nisser-nisser-nis-
ser/og andre juleting. 

I CAFEEN plejer der at

være stor omsætning, og vi
har brug for masser af hjem-
mebag fra familierne.  Men
bor man langt væk eller ikke
har tid til at få mel på fingre-
ne, kan man vælge at være
JULEMARKEDSSPONSOR og
sende et beløb, som vi kan
anvende til indkøb af råva-
rer til cafeen (kaffe, æbleski-
ver, pålæg/sandwich, lagka-

gebunde m.m.).
Vi har også i år brug for en

JULEMAND, som ude på
Strøget spreder børneglæde
med karamel-kurven og invi-
terer familien til at besøge
julemarkedet. Hvis flere vil
melde sig til at tage en tørn i
1 el. 2 timer, vil det være fin
hjælp. Vi har det sædvanlige
flotte julekostume (og et
rent skæg pr. person).

Sæt kryds i kalenderen, – i
oktober udsender vi jule-
brev m/tilmeldningsblanket
til alle CF-familier, men for-
tæl allerede nu venner og
bekendte om julemarkedet
– måske de vil bidrage med
håndarbejde, hjælp el. bag-
væk.

Venlig hilsen
CF-Julemarkedskomiteen

31. august - 3. september:  

JAZZTELTET 
på Hillerød Kræmmermarked

Lokalforeningen til bekæm-
pelse af Cystisk Fibrose, Hil-
lerød, har siden 1984 arran-
geret levende traditionel
jazzmusik på Hillerød
Kræmmermarked til fordel
for CF. Sideløbende hermed
har den aktive lokalforening
også udgivet en LP (Jazz på
Sandkroen) og senest også
en CD med titlen JAZZTEL-
TET (se annoncen side 2). 

Fra 31. august til 3. sep-
tember kan man i JAZZTEL-
TET i Hillerød atter høre
god og livlig jazz samtidig
med, at man støtter en god
sag. Vi håber på godt vejr og
ønsker “Hillerødderne” en
rigtig stor succes. Vi glæder
os allerede til den efterføl-
gende pengegave – i årenes
løb har de skaffet 625.000
kr. til CF-arbejdet!

Julemarked i København
1.-2. december 2000
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Baggrunden for under-
søgelsen er følgende:

For CF-familier bosat i vest-
Danmark finder undersøgel-
ser og behandling vedr.
præimplantationsdiagnostik
sted på Fertilitetsklinikken
på Skejby Sygehus. 

Myndighederne har be-
stemt, at der først skal gen-

nemføres en 5-årig forsøgs-
periode, hvorefter der træf-
fes beslutning om, hvorvidt
præimplantationsdiagnostik
skal indføres som blivende
tilbud til bl.a. CF-familier.

Ved et tidligere CF-årsmø-
de i Århus fortalte overlæge
Astrid Højgaard, Fertilitets-
klinikken, SK, om en plan-

lagt skemaundersøgelse,
som skal bidrage til at belyse
behov for og ønske om at
indføre metoden efter for-
søgsperioden.

Astrid Højgaard har via
CF-foreningen været i kon-
takt med nogle CF-patienter
og -forældre, som har bidra-
get med kommentarer vedr.
udformning af spørgsmåle-
ne. Skemaerne er nu parate
og udsendes i samarbejde
med CF-foreningen i juli
2000 til alle CF-patienter
18 år og derover samt til
alle CF-forældre, som er
medlem af CF-foreningen,
og vi håber meget, at I vil
bruge tid på at udfylde og
tilbagesende skemaerne. På
forhånd tak for hjælpen.   ht

Chat/
Forum
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Til CF-familier, CF-foreningen og
Rigshospitalets afsnit 5061 

og ambulatorium
I den blanding af lys og mør-
ke, som et menneskeliv be-
står af, fik vi lov at se lyset
som det fremherskende hos
Jeppe, og til sidste øjeblik
var livsglæden i behold.

Tilbage er nu kampen om,
hvorvidt sorgen over det, vi
har mistet, skal skygge for
glæden over det, vi fik – eller
omvendt.

Tilbage er det evige livs
håb.

Vi ønsker hermed at sen-
de en hilsen og tak til alle

jer, der på hver jeres måde
var en stor og betydnings-
fuld del af Jeppe’s liv.

Jeppe døde den 6. maj
2000, tre dage før sin 37 års
fødselsdag.

Tak for blomsterhilsener.
Jeppe blev begravet på

Agerskov kirkegård den 14.
maj.

Tak på hele familiens veg-
ne.

Erika og Kresten Beck
Sindetvej 2

6534 Agerskov

Spørgeskema-undersøgelse
– til CF-familier om ægsortering

Brug gerne Chat/Forum på
CF-websiden www.cf-dk.org,
hvor der er to chat-mulighe-
der. 

CF Chat er for børn og
teenagere, som kan chatte
med hinanden om løst og
fast og udveksle hilsener og
oplevelser, mens CF Web-
Forum er oprettet som chat/
debat/kontakt-forum for CF-
voksne og familier.

Mens der med mellemrum
er “gang i den” på Chat, så er
der lidt mere roligt på Web-
Forum. For kort tid siden
kunne man læse følgende
besked: “Det er en lidt kede-
lig side. Der er garanteret
mange, der læser den med
jævne mellemrum, men
ikke mange skriver.”

CF-Landsindsamling
2000

Vi har anmeldt og fået myn-
dighedernes tilladelse til af-
holdelse af landsindsamling
til fordel for CF i perioden
1/11-31/12-2000. 

Lokale grupper kan lave
indsamlinger under denne

landsdækkende indsamlings-
tilladelse, men skal dog have
særlig lokal polititilladelse,
hvis det drejer sig om et
arrangementet, som finder
sted udendørs eller omfatter
servering.

Vi opfordrer indtrængende alle til at deltage i
undersøgelsen. Skemaerne sendes bl.a. til alle
CF-forældre, da det vil være meget værdifuldt
at kende holdningen til dette emne hos alle –
uanset om ægsortering er eller kan blive aktuel
for den pågældende CF-familie.

RH-sekretær 
skifter job

Gitte Mørch – gennem 10 år
sekretær for professor Niels
Høiby på Mikrobiologisk

afd. på RH – valgte at slutte
sit job med udgangen af maj
i år.

Alle, der i disse mange år
har samarbejdet med Gitte,
vil savne hende i det daglige
arbejde – det gælder også
CF-sekretariatet. 

Altid effektiv, hurtig, klar
til at hjælpe – og ikke mindst
venlig og med godt humør.
– sådan oplevede vi Gitte,
som vi ønsker alt godt i
fremtiden. 

Hanne Tybkjær

Organdonation
Mangel på organer til livsvigtige transplantatio-
ner er baggrunden for, at Sundhedsstyrelsen,
Amtsrådsforeningen og Transplantationsgrup-
pen/DSI i marts i år indledte en kampagne for at
få folk til at tage stilling til organdonation.

På Transplantationsgruppens hjemmeside –
www.transplantation.dk – kan man læse mere
herom. Tag også gerne del i debatten på hjem-
mesiden, som Per Christiansen (CF, 27 år) gør.
Tak, Per – og for din medvirken i artiklen om
transplantation i Se og Hør 8. juni 2000, hvor du
flot og åbent fortalte om din situation.                 ht



Postbesørget avis

Støt bekæmpelsen af

Giro 640 4383

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C
Y

ST
IS

K
FI

B
R

O
SE

C

A

B

Udbred kendskabet til CF
– brug brevoblater og bilstreamers

Så kan vi igen levere brevoblater, mærker og streamers.
– bestilles hos CF-foreningen - tlf. 8667 4422 
– E-mail: info@cf-dk.org.

A)  4 ark á 56 selvkl. brevoblater 26x21 mm 25 kr.
B)  3 ark. á 4 selvkl. CF-mærker 105x74 mm 25 kr.
C)  2 selvkl. streamers til bilruder 310x74 mm 25 kr.

Priserne er incl. porto og ekspedition.

Cystisk Fibrose ...– hvad er det ?

4. udgave
af pjecen:

Pjecen, som er revideret og
trykt med støtte fra 

er netop udkommet. 
Tag gerne nogle med hjem,
næste gang du kommer på
dit CF-Center – eller bestil

hos CF-foreningen.
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